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ادامه مذاکرات کی و کجا؟

دوحه؛ زودتر
از حد تصورتان

بعد از اعالم از ســرگیری مجدد مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم های آمریکا ،از سوی جوزپ بورل و
حســین امیر عبداللهیان و در حالی که بسیاری فکر می کردند که این دور از مذکرات هم به مانند دورهای
قبلی در وین برگزار می شود ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که این بار مذاکرات احتماال
در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار میشود.
2

نگاهی به یک وعده انتخاباتی که هنوز بر آن تاکید میشود؛

شکست تهاتر نفت با مسکن؟
3

لزوم بازنگری تفاهمنامه موجود بین
شهرداری و آب منطقه ای استان
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قبضه گیشه با سینمای کمدی
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بختک خشکسالی بر خراسان شمالی

منابع آب خراسان شمالی هر روز کمتر از دیروز
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در واکنش به سخنان رئیس جمهور؛

قرار نبود مشکالت را بر گردن دولتهای
قبل بیندازید

جواد آرینمنش گفت :من تصور می کنم بهتر اســت دولت به دولت قبل و به برجام
و موارد از این دســت مشکالت را ارتباط و نسبت ندهد و قرار دولت آقای رئیسی هم
همین بود اما خالف آن را مشاهده میکنیم.
به گزارش روزنامه صبحامروز ،جواد آرینمنش ،فعال و تحلیلگر سیاســی ،در در گفت
وگو با خبر سراســری گفت« :اوال اگر بخواهیم یک ارزیابی از کارنامه دولت داشــته
باشیم در شــرایطی که تقریبا نزدیک یازده ماه از شروع به کار دولت گذشته و حدود
یکســال هم از انتخابات ریاست جمهوری سپری شــده دولت گام هایی را برداشته و
جهتگیریهایــی هم در جهت حوزه اصالح اقتصادی داشــته و در برخی از زمینهها
مثل افزایش صادرات نفت از حدود 400هزار بشکه در روز به نزدیک 950هزار بشکه
در روز رســیده و صادرات غیرنفتی نیز افزایش پیدا کرده و آزادســازی سواحل نیز جز
اقدامات مثبت دولت بوده است و در برخی از حوزه ها قدم هایی برداشته شده اما اگر
عملکرد دولت را با وعده ها و شــعار ها در دوران انتخابات بخواهیم مقایســه کنیم ما
هنوز تا رســیدن به آن اهداف یعنی سالی یک میلیون مسکن و چهار میلیون مسکن
در چهار سال و یا بیش از یک میلیون فرصت شغلی یا کاهش تورم،بزرگ شدن سفره
مردم،توجه به معیشت و بسیاری از وعده های اقتصادی دیگر هنوز تحقق پیدا نکرده
و رئیســی نیز شعارش این بود که ما به دولت گذشته و اقتصاد کشور را به برجام گره
نمی زنیم و واقعیت این است که اقتصاد کشور به برجام گره خورده است و در شرایطی
که می توانســتیم با توجه به بحران هایی که ناشــی از جنگ روسیه و اوکراین پیش
آمده و اروپایی ها به نفت نیازمند هستند و عراق و ونزوئال دارند خود را با فروش نفت
از بحــران خارج می کنند ما از فرصت فعلی بخاطر محدودیت ها اســتفاده نکردیم و
با یک تورم بســیار شدید و بی سابقه ای مواجه هستیم برابر گزارش مرکز آمار ایران
باالترین نرخ تورم را در حوزه مواد غذایی و موارد مورد نیاز مردم تجربه میکنیم».
او در ادامه درباره نسبت دادن مشکالت به دولت قبل توسط رئیسی افزود« :من تصور
می کنم بهتر اســت دولت به دولت قبل و به برجام و موارد از این دست مشکالت را
ارتباط و نسبت ندهد و قرار دولت آقای رئیسی هم همین بود اما خالف آن را مشاهده
میکنیــم .این روزها هم مردم اظهار نارضایتی میکنند هم حضور اقشــار ضعیف در
خیابان ها مشــاهده می شود هم علما نسبت به تورم معترض اند و بهتر است راهکار
هایی پیدا کنیم که در کوتاه مدت مشــکالت مردم را کاهش دهد.مثال در مورد حذف
ارز 4200که گفته اند در قانون بودجه قرار داده نشــد.دولت در این زمینه پیشگام بود
و مجلس نیز اختیار را به دولت داد و اینکه حاال قســمتی از بار را به دوش مجلس و
یا دولت گذشــته بیندازند یا دالیل دیگری را ذکر کنند واقعیت ها در جامعه این است
که از اقداماتی که دولت در مســیر اصالحات اقتصادی انجام داده است وضعیت مردم
وضعیت مناســبی نیســت،نارضایتی ها افزایش یافته و تورم باال 80درصد را در مواد
غذایی تجربه می کنند و فشــار ها قرار بود در 4قلم کاال تغییر قیمت داشــته باشد اما
قاعدتا در 400قلم کاال افزایش قیمت شــدید داشــته و مخصوصا اقشار فقیر و حقوق
بگیر از وضعیت به وجود آمده ناراضی هستند».
آرینمنش در پایان درباره احتمال عقب نشــینی دولت در برابر سیاست خارجی گفت:
«بــه اعتقاد من برجام به هر حال یک بازی برد برد هســت و مــا از این فرصت به
وجــود آمده که اخیرا هم بــه وجود آمده و حضور نماینده اتحادیــه اروپا و وزیر امور
خارجه روسیه برای حل این مشکل آمده اند در واقع در مسیر بازگشت به برجام وحل
مشــکالت اقتصادی که بنظر من مسائل اقتصادی کشــور به برجام گره خورده باید
انعطاف الزم را نشان دهند».

سخنان رئیسی قانع کننده نبود

ســید ابراهیم رئیسی برای ششــمین مرتبه در طول یک سال ریاست جمهور خود در
مقابل دوربین صداوسیما نشســت و با مردم گفتوگو کرد .حرفهایش اما تازه نبود؛
از تکرار وعدههای قبلی گرفته تا وعدههای جدید .اینکه نان و بنزین گران نمیشــود.
آن  4میلیون مســکن در  4سال ارائه میشود .آثار تورمی فعلی که ناشی از حذف ارز
 4200تومانی است ،در مدت کوتاهی مرتفع میشود و . ...
آقــای رئیس جمهور حرفهایش زد و رفت اما اینکه مردم چقدر باور و اعتماد کردند،
بحث دیگر و مهمتری اســت .وضعیت فعلی بــازار و قیمتها در واقع آنقدر جامعه را
بدبیــن کرده که نمیتوانند با این وعده وعیدهها دل خوش کنند و مطمئن شــوند .به
خصوص که سخنان اقتصاددانان نیز آنچه آقایان مسئول میگویند را تایید نمیکند.
آلبرت بغزیان ،اقتصاددان اما صحبتها و وعدههای رئیسی را قانع کننده نمیداند .او در گفتوگو
با «نامه نیوز» گفت« :برداشت من از صحبتهای دیشب آقای رئیس جمهور این است که اگر
االن شما شاهد افزایش شیر به  21هزار تومان و نان تست  22هزار تومان و  ...هستید ،صبر کنید
تا این قیمت ها بعد از مدتی به قیمتهای پایین تر از امروز برمیگردد».
وی افزود« :اما میتوان برداشت دیگری هم داشت و آن این است که افزایش قیمت
فعلی متوقف خواهد شد .به نظر من البته این توقف افزایش قیمت شاهکار نیست».
بغزیــان گفت« :نمیشــود کــه مردم امــروز قیمتی را بــرای کاالهــا بپردازند اما
آثــار مثبت سیاســتهای اقتصادی دولت در آینده مشــخص شــد .چــرا به نحوی
عمــل نکردند که برعکس باشــد یعنــی تبعات مثبت آن را االن و آثــار منفی آن را
بعدا شاهد نباشیم».
وی با اشــاره به اینکه «ما آمادگی کامل برای این جراحی اقتصادی را نداشــتیم» گفت:
« درست اســت که ما وقتی میخواهیم خانه بسازیم ،خاک برداری میکنیم اما نه اینکه
ســبب ریزش خانههای اطراف هم بشویم .این دولت اگر جراحی اقتصادی کرده چرا یک
متخصص نیاورده که بیمار را به هوش آورد .درست است که جراحی الزم بوده اما نمیشود
که مریض بمیرد چون به هوش نمیآید».
این کارشــناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه «مردم حق دارند این حرفها و وعدهها
را باور نکنند» گفت« :مردم االن به معیشت و خوراک و  ...نیاز دارند .نمیشود که بگوییم
فعــا با این قیمتهای افزایش یافته بخرید و صبر کنید تا بعدا کاهش یابد .به خصوص
که تا حاال در تاریخ اقتصاد ما چنین ســابقهای وجود نداشته است .مثال االن میگویند که
سقف افزایش اجاره خانه  25درصد باشد .فرض کنیم که سه ماه دیگر این طور شود اما آیا
موجری  6ماه دیگر حاضر میشود که اجاره خانه را کمتر از این وضع کند؟! به نظر من در
شرایطی هستیم که حتی ثبات قیمتها پذیرفته نیست و باید که قیمتها کاهش پیدا کند.
حاال میگویند چند ماه دیگر اما این قیمتها در حال جا افتادن اســت لذا فکر میکنم که
این صحبتها قانع کننده نبود».

ادامه مذاکرات کی و کجا؟

بعد از اعالم از ســرگیری مجــدد مذاکرات
احیای برجام و رفــع تحریم های آمریکا ،از
سوی جوزپ بورل و حسین امیر عبداللهیان
و در حالی که بسیاری فکر می کردند که این
دور از مذکرات هم به مانند دورهای قبلی در
وین برگزار می شود ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا اعالم کرد که این بار مذاکرات
احتماال در یکی از کشــورهای حاشیه خلیج
فارس برگزار میشود.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا عصر روز شــنبه بعد از دیدارهای خود
با مقامات ایران (حســین امیــر عبداللهیان
وزیــر امــور خارجه ایران و علی شــمخانی
دبیر شــورای عالی امنیت ملی) در گفتوگو
با رســانه های خارجــی در تهــران گفت
کــه دور جدید مذاکرات هســتهای در وین
برگزار نخواهد شــد ،چرا که این مذاکرات در
چارچوب برجــام و گروه چهار به عالوه یک
برگزار نمیشود.
بــورل ادامه داد :از آنجایــی که چنین گفت
وگوهایی در چارچــوب تماسهای دوجانبه
بین ایران و آمریکا برگزار میشــود ،ترجیح
میدهیم در مــکان دیگر آنها را انجام دهیم
که ســردرگمی ایجاد نکند .مذاکرات در وین
مربوط بــه همه اعضای برجام اســت .فکر
میکنم این (مذاکــرات) در جایی نزدیکتر
بــه خلیج فارس یــا بگذار بگویــم مث ً
ال در
کشورهای حاشیه خلیجفارس انجام میشود.
بــورل در ادامه در خصــوص زمان برگزاری
ایــن مذاکرات که اتحادیه اروپا به ریاســت
انریکه مورا قرار است تسهیلگر آن باشد بار
دیگر صحبت های خود در جریان کنفرانس
مطبوعاتی مشــترک با امیــر عبداللهیان را
تکرار کرد و گفت« :چه زمان؟ زود .زودتر از
آن که تصور کنید.
بعد از انتشــار این خبر بــا توجه به نزدیکی
روابط ایران با دو کشــور قطــر و عمان این
گمانه در اذهان تقویت شــد که احتماال دور
بعدی مذاکرات در دوحه و یا مســقط برگزار
می شود و با توجه به این که مسقط در سال

منابع محلی گزارش کردند کــه مقامهای یونان،
نفتکش روسی حامل نفت ایران را که دو ماه پیش
به درخواســت ایاالت متحده توقیف کرده بود ،آزاد
کرد.
فارس نوشــت :خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که
روز (یکشنبه) از پلیس بندر یونان مطلع شدهایم که
نفتکش روسی حامل نفت ایران که در اواسط آوریل
در یونان به درخواســت دادگستری آمریکا توقیف
شده بود ،می تواند کشتیرانی خود را از سر بگیرد.
بر اســاس این گزارش ،مقامهــای یونان در تاریخ
 ۱۹آوریل ( ۳۰فروردیــن ماه) نفتکش پگاس که
ســپس به «النا» تغییر نام پیدا کــرد را در امتداد
جزیره «ائوبویا» در حالیکه حامل  ۱۱۵هزار تن نفت
ایران بود توقیف کردند و سپس به درخواست وزارت
دادگســتری آمریکا ،نفت ایــن نفتکش به ایاالت
متحده منتقل خواهد شد.
ایــن اقدام آمریــکا واکنش مقامهــای جمهوری
اسالمی ایران را به همراه داشت و تهران از سازمان
بینالمللی دریانوردی درخواســت کرد که تا در این
تصمیم دادگاه یونان مداخله کند.

دوحه؛ زودتر از حد تصورتان
 ۱۳۹۰نیز میزبان گفــت وگوهای محرمانه
ایران و امریکا بوده اســت ،مذاکراتی که به
نوعی زمینه ساز برگزاری مذاکرات برجام در
سال  ۱۳۹۲شد ،برخی از تحلیل گران معتقد
بودند که احتماال مذاکرات در مســقط برگزار
می شــود و یکی دیگر از دالیل این موضوع
را مذاکرات تلفنی اخیــر وزیران امور خارجه
ایران و عمان در روز پنچ شــنبه ،دوم تیرماه
می دانستند.
در جریان این گمانه زنی ها که هیات ایران،
امریــکا و اتحادیه اروپا برای از ســرگیری
مذاکرات و حل مسائل باقی مانده بین تهران
و واشنگتن عازم دوحه و یا مسقط می شوند؟
خبرهایی منتشر شد که با توجه به تالشهای
مســتمر قطر بــرای از ســرگیری مذاکرات
رفع تحریمها ،شــانس دوحه برای میزبانی
مذاکرات آتی بیش از سایر کشورهای حوزه
خلیج فارس است.
در همین راســتا شــبکه قطری الجزیره نیز
به نقل از یک مســئول ایرانی اعالم کرد که
احتمــال دارد از ســرگیری مذاکرات احیای
برجــام به جای وین در یکی از کشــورهای
حاشــیه خلیج فارس انجام شــود و قطر هم
شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم برای
میزبانی از مذاکرات احیای توافق هســته ای
را دارد.
بــه نظر می رســد انتخاب قطــر به عنوان
مکان دور بعدی مذاکرات بر اســاس توافق
صورت گرفته بیــن طرفین مذاکره کننده به
دور از هیاهوی معمول در وین ،از نظر ایران
و آمریکا چند مزیت عمده می تواند به همراه
داشته باشد.
یکی از شــعارهای اصلی دولت سیزدهم در
عرصه سیاســت خارجی در راستای داشتن
سیاست خارجی متوازن گسترش ارتباطات با
کشورهای همسایه و منطقه بوده است چنان
که در این مدت شــاهد افزایش نسبی تبادل
هیات ها بین ایران و کشــورهای همســایه
و منطقــه و انعقاد توافــق نامه هایی بین دو
طرف بودهایم که یکی از کشورهای هدف در

این زمینه کشــور قطر است ،چنان که اولین
ســفر خارجی رییس دولت سیزدهم به یکی
از کشورهای حاشــیه خلیج فارس در اوایل
اسفندماه ،۱۴۰۰کشــور قطر بود ،رییسی در
این سفر عالوه بر شــرکت در نشست اپک
گازی با «شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر
 ۴۲ســاله قطر نیز دیدار کــرد و نتیجه این
ســفر امضای  ۱۴سند همکاری بین مقامات
دو کشور در زمینه های هواپیمایی ،تجاری،
کشــتیرانی ،رادیــو و تلویزیون ،سیاســت
خارجی (لغــو روادیــد) ،برق ،اســتاندارد و
فرهنگی و آموزشی بود.
در پاســخ به ســفر رییســی به قطر در۲۲
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱در حالی که مذاکرات
وین با وقفه ای دو ماه مواجه شده بود و تنش
های لفظی بین تهران و واشــنگتن در مورد
سرنوشت مذاکرات و متهم کردن یکدیگر به
زیاده خواهی در مذاکرات افزایش پیدا کرده
بود ،امیر قطر ســفری کوتاه و مهم به ایران
داشــت و عالوه بر دیدار با رییس جمهور با
مقام رهبری نیز دیدار و رایزنی کرد.
در همان زمان سفر امیر قطر به ایران برخی
از رســانه های غربی و عربــی در گزارش
هایی با مضمون «پشــت پرده سفر امیر قطر
بــه تهران» عنوان کردند که با توجه به وفقه
پیش آمده در برگــزاری حضوری مذاکرات
وین و باقی ماندن برخی چالش ها بین ایران
و آمریکا در جریــان برگزاری این مذاکرات،
امیر قطر در این ســفر با توجه رابطه خوبی
که با مقامات دو کشــور ایران و آمریکا دارد،
تالش خواهد کرد که به تسهیل ازسرگیری
این مذاکرات کمک کند.
بر اســاس اعــام این رســانه هــا ،محور
اصلــی گفتوگوهــا در تهــران «پر کردن
حفــره» مذاکرات هســتهای بود کــه از ماه
مــارس به حالت تعلیق درآمده اســت چنان
کــه رویتــرز نیــز در همان مقطع نوشــت
هدف ســفر تمیم این اســت کــه طرفین
توافق هســتهای با ایران را «به حد وســط
جدیدی» برسانند.

به نظر می رســد با توجه به این که قطر در
ماه های اخیر نقش بســیار مهمی در نزدیک
کردن دیدگاههای ایران و کشــورهای غربی
و نیز تهران و واشــنگتن ایفا کرده اســت از
جمله گفت وگوها مکرر وزیر امور خارجه این
کشــور با همتایان ایرانی و امریکایی خود و
از دیگر ســو وجود ارتباط نزدیک بین شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و جو بایدن
رییس جمهور امریکا ،طرفین مذاکره به این
تصمیم رسیده اند که به دور از هیاهوی وین
امتیاز میزبانی این دور از مذاکرات را به قطر
بدهنــد تا به نوعی بــه تحقق هدف قطر در
نقشآفرینی جدی تری در عرصه سیاســت
خارجی منطقه ای و بیــن المللی نیز کمک
کرده باشند.
اراده سیاسی در تهران و واشنگتن برای
توافق شکل گرفته

حشــمت اهلل فالحت پیشــه نیز دربــاره از
سرگیری مذاکرات برجامی و نتیجه احتمالی
آن گفت :ســفر بورل یکی از آخرین شانس
های احیــای برجام قبــل از انتخابات میان
دوره ای کنگره آمریکا بود .او قبل از ســفر
به تهران همراه مورا یک شام کاری با رابرت
مالی داشــت بنابراین این طور بر می آید که
حامل پیام آمریکا برای ایران بود.
وی افزود :به حدی نقش عوامل آشوب ساز
در چندماهه اخیر تعلیق مذاکرات جدی شــد
که همه طرفها احیای دیپلماسی را در جهت
منافع ملی خودشان ارزیابی می کنند .به گونه
ای بی ســابقه در این مدت تصاعد گسترش
بحران بین ایران و رژیم صهیونیستی رخ داد
که معنایش این بود که ایران و اسرائیل عمال
اختالفاتشــان را در هر حوزه ای به باالترین
سطح اختالف می رسانند ،به طوری که این
اختالفات قابلیت مدیریت ندارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد :اگر اختالفات
و چالش ها بین ایران و اسرائیل به موضوع
هسته ای برسد ،آن موقع نوعی جنگ سرد
هســته ای را در منطقه شاهد خواهیم بود
که نمونه اش را بین پاکســتان و هند می

یونان نفتکش ایران را آزاد کرد

در پی اعتراضهای ایــران ،یک دادگاه منطقهای
یونان دستور بازگشــت نفت توقیف شده به ایران
را در تاریخ  ۹ژوئــن ( ۱۹خرداد ماه) صادر کرد اما
چنــد روز بعد یک دادگاه جدیــد به طور موقت در
پی درخواست یک شــرکت قطعات یدکی یونانی
که خواستار دریافت پول برای ارائه خدمات خاص
به این نفتکش شــده بود ،عزیمت این نفتکش را
ممنوع کرد.
روز  ۱۹خرداد ماه ســه منبع آگاه گزارش کردند که
یــک دادگاه در یونان حکم اولیــه دادگاه مبنی بر
صدور مجوز برای ایاالت متحده آمریکا به منظور
مصادره بخشــی از محموله نفت ایران در نفتکش
ایرانی در امتداد ساحل یونان را لغو کرد.
طبق گزارش یورونیوز ،نفتکش النا روز یکشنبه از
بندر کاریســتوس در جنوب جزیره ائوبویا به سوی
بندر پیرئاس حرکت کرده است .ناخدا و خدمه این
نفتکش قرار است در بندر پرئاس مجوز دریانوردی
خود را به پلیس ارائه کنند.
بر اســاس این گــزارش ،طبق گفتــه یک منبع
دیپلماتیک ،بازپرداخت بدهی به شرکت یدککش

نیز انجام شده است و آتن ابراز امیدواری کرده است
که در پی آزاد شدن این نفتکش ،دو نفتکش یونانی
که در آبهای خلیجفارس توقیف شده نیز آزاد شود.
سفارت ایران در آتن نیز با اشاره به لغو حکم مصادره
نفت ایران از ســوی دادگاه تجدیدنظر یونان اعالم
کرد که تا اطمینان از اجرای کامل حکم ،موضوع در
دستورکار رایزنیهای فشرده دو کشور باقی میماند.
پس از آنکه دولت یونان اقدام به توقیف نفتکش
حامل نفت ایران در آبهای این کشور و تخیله

محموله آن به درخواســت آمریکا و انتقالش به
نفتکشی دیگر کرد ،جمعه شب ششم خرداد ماه
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در اطالعیهای اعالم کرد :نیروی دریایی ســپاه
امروز (جمعه)  ۲فروند نفتکش یونانی را به دلیل
تخلفات انجام گرفتــه در آبهای نیلگون خلیج
همیشــه فارس توقیف کرد .این دو کشــتی در
خلیج فارس ،یکی در نزدیکی عسلویه و دیگری
در نزدیکی بندرلنگه در نزدیکی جزیره هندورابی

بینیم ،نتیجه اش هم آن است که هیچ گاه
اختالفات این دو کشــور با وجود گذشته
دهه ها حل نشده است.
وی ادامه داد :اگر برجام به نتیجه نرسد ،شاید
حین انتخابــات میان دوره ای کنگره آمریکا
شاهد باشــیم جرقه جنگ سرد هسته ای در
منطقه زده شــود؛  ۴۶درصد در انرژی جهان
از این منطقه تأمین می شــود که در شرایط
جنگ ســرد هســته ای این منطقه به یک
منطقه مدیریت ناپذیر برای بازیگران جهانی
و منطقه ای تبدیل خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل سیاســت خارجی بیان
کرد :به حدی تهدیدات جدی بود که موضوع
به ســطح مذاکرات با واسطه ایران و آمریکا
کشیده شد .االن هم تنها فقط ایران و آمریکا
هســتند که منافع شان در گرو احیای برجام
اســت .البته اروپایی ها نیز عالوه بر نگرانی
امنیتــی ،نگرانی در حــوزه تأمین انرژی هم
دارند.
وی افزود :ایران  ۲بار فرصت اساسی احیای
برجــام را از دســت داد و االن آمریــکا در
شرایطی اســت که حاضر است باالترین حد
مقدور امتیازات را به ایران بدهد و ایران باید
از این فرصت استفاده و مذاکرات را احیا کند.
اگر طرفین به این نتیجه برســند که قاعده
همه یــا هیچ منجر به یک شکســت جدید
در مذاکرات می شــود می توانند به ســمت
توافق دومرحلــه ای حرکت کنند و تا جایی
که امکان دارد ایــران و آمریکا تعیین کننده
و دیگر اعضا تنهــا امضاکننده یا ناظر توافق
باشند.
فالحت پیشــه احیای برجــام را برای ایران
مطلوب خواند و اظهار کرد :در وقفه چندماهه
مذاکرات ایفای نقش منفی گروســی موجب
بازی گــری جانبدارانه آژانس شــد .معتقدم
اراده سیاســی در تهران و واشــنگتن برای
توافق شــکل گرفته اگــر دور تازه مذاکرات
شــروع شــود امکان آن که حداکثر ظرف ۲
ماه آینده یک توافق جدید را داشــته باشیم
وجود دارد.

توقیف شدهاند .هر دو کشتی با نامهایPrudent
 Warriorو  Delta Poseidonو تحــت پرچم
یونــان حرکــت میکردهاند که توســط نیروی
دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی توقیف
شدند.
خطیــبزاده  ۳۰خرداد ماه در نشســت هفتگی با
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دو نفتکش یونانی
توقیف شده در ایران و وضعیت محموله نفت توقیف
شــده ایران در یونان هم افــزود :مراحل قضایی
نفتکشهای یونانی در محل طی میشــود .دولت
یونان از طریق وکالی خود تالش کرده مستندات
را آماده کند برای اینکه فرآیند آزادسازی کشتیها
انجام شــود .ما به دولت یونان توصیه کردیم که از
ظرفیتهای قانونی ایران اســتفاده الزم را کنند و
اطمینان دارم مســیر خودش را در مسیر قانونی و
قضایی طی کند .امیدواریم در عمل شاهد آزادسازی
محمولــه نفت متعلق به ایران باشــیم و مطمئنم
مســیری که خواهیم رفت حفظ روابط دوجانبه و
مصون بودن از عامل ســومی است ک ه آمریکا در
تمامی آنها نقش پررنگی دارد.
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تورم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی کوتاهمدت و
گذرا است

مهدی هاشم زاده | کارشناس مسایل اقتصادی

نگاهی به یک وعده انتخاباتی که هنوز بر آن تاکید میشود؛

وعده ســاخت  4میلیون مسکن در 4سال از
همــان زمان انتخابات ریاســت جمهوری با
واکنش های متفاوتی روبرو شــد و بسیاری
این موضــوع را امکان ناپذیر دانســتند اما
رئیــس جمهــور همچنان بر ایــن موضوع
تاکیــد دارد کــه دولــت در پایان  ۴ســال
 ۴میلیــون مســکن در اختیار مــردم قرار
خواهد داد
به گــزارش روزنامــه «صبح امــروز» و به
نقل از مهر ،یکی از اصلی ترین شــعارهای
انتخاباتــی رئیس فعلی دولت ســیزدهم در
زمان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری
و همچنین شاید یکی از مهمترین وعدههای
ایــن دولت در زمان آغاز بــه کار ،احداث ۴
میلیون مســکن در  ۴ســال فعالیت دولت
سیزدهم است.
رئیس جمهور :پایان دولت سیزدهم ۴
میلیون مسکن تحویل میدهیم

حجت االســام ســید ابراهیم رئیسی شب
گذشــته در برنامه زنــده تلویزیونی و گفتگو
با مردم در رابطه با مدیریت فضای آشــفته
اجاره بها تصریح کرد :کشور ما به سالی یک
میلیون مسکن در سال نیاز داشت و این کار
انجام نشد .ما یک عقب ماندگی جدی در این
زمینه داریم .نیاز کشور ،وعده انتخاباتی بنده
و مصوبه مجلس ساخت یک میلیون مسکن
در سال است.
وی اضافه کرد :کار شــروع شده است و ما
در پایان  ۴ســال  ۴میلیون مسکن در اختیار
مردم قرار خواهیم داد و برنامه ریزی کردیم

شکست تهاتر نفت با مسکن؟

صندوق مربوطه نســبت بــه تأمین زمین و
ساخت مســکن اقدامات الزم را انجام دهند
و کارهای خوبی انجام شــده است .وضعیت
اســتانها متفاوت اســت .برخی ســرعت
بیشــتری داشــتند و برخی نیاز به ســرعت
بخشیدن دارند.
رستم قاسمی (تابستان  :)۱۴۰۰پیشنهاد
تهاتر نفت با ساخت مسکن را پیگیری
میکنیم

این در حالی اســت که رســتم قاسمی وزیر
راه و شهرســازی در آغاز ورود به این وزارت
خانه ،موضوع تهاتر نفت با مســکن را مطرح
و اعالم کرد :آمادهایم به شرکتهای خارجی
خصوصــ ًا چینیها یا ترکیــهای ها که اقدام
به ســاخت و ســاز کنند ،به جــای پول آن
نفت بدهیم.
مســأله ای که با واکنش شرکتهای داخلی
حوزه ســاخت و ســاز مواجه شــده و اعالم
کردنــد که ما هم تــوان تولیــد نهادههای
ســاختمانی را در داخل داریم و هم خدمات
فنی و مهندسی ما در حدی است که بتوانیم
بدون نیاز به توان خارجیها مســکن سازی
کنیم.
این واکنش ســازندگان داخلی سبب شد تا
وزارت راه و شهرســازی اعــام کند ما قرار
نیســت نیــروی کار یا مهندس یــا مصالح
ساختمانی وارد کنیم؛ بلکه تنها از تکنولوژی
پیشرفته ساخت و ساز شرکتهای ساختمانی
در خصوص تســریع در روند احداث مسکن
بهره خواهیم برد.

وزیر راه (تابستان  :)۱۴۰۱نفت ندادند تا
مسکن بسازیم

علی رغم گذشــت بیش از  ۱۰ماه از فعالیت
دولت ســیزدهم ،تا کنون هیــچ اتفاقی در
حوزه «نفت در برابر مسکن» و تهاتر نفت با
مسکن سازی رخ نداده است.
وزیر راه و شهرسازی اخیراً در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی علت آن را خُ لف وعده
وزارت نفت در خصــوص تخصیص نفت به
ساخت و ساز عنوان کرده است.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران:
به جای تهاتر نفت میتوان از مشارکت
سرمایه گذار خصوصی بهره برد

در همین ارتباط ایرج رهبر نایب رئیس انجمن
صنفی انبوه سازان استان تهران درباره علت
عدم اجرایی شــدن طرح تهاتر نفت در برابر
مسکن ســازی اظهار کرد :از همان ابتدا که
موضوع تهاتر نفت با مســکن مطرح شــد،
وزارت راه و شهرسازی مدعی شد این طرح
مصوبه دولــت دارد و ما توانســتهایم مجوز
تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنیم.
وی افــزود :در حال حاضــر موضوع حضور
شرکتهای خارجی کمرنگ شده است .چون
هم مــا اعالم کردیم کــه بخش خصوصی
توان ســاخت و ســاز را دارد و هم در دیدار
 ۱۰بهمن ماه  ۱۴۰۰فعاالن اقتصادی با رهبر
معظم انقالب ،ایشان تأکید کردند که باید از
توان داخلی استفاده شود؛ همچنین ایشان در
خصوص تکنولوژی نیز بر اســتفاده از دانش
داخلی تأکید داشتند و نظر ایشان این بود که

میتوانیم موضوع تکنولوژی را با اســتفاده از
دانشمندان داخلی ،بومی سازی کنیم.
رهبر یادآور شد :مهندسان ما میتوانند مشکل
کمبود مســکن را حل کرده و با اســتفاده از
توان مهندســان داخلی بــه تکنولوژیهای
تولید مسکن دســت یابند حتی اگر فناوری
جدید هم باشــد میتوانیم به ســرعت آن را
فرابگیریم.
نفت در برابر مسکن فعال منتفی است؟

وی با بیان اینکه همین مســائل سبب شد تا
موضوع تهاتر نفت با مســکن چندان شکل
اجرایــی به خــود نگیرد ،گفــت :اگر کمبود
بودجه بخش ســاخت و ســاز جدی شــود،
شرکتهای داخلی میتوانند از موضوع تهاتر
نفت استفاده کرده و در برابر سرمایه گذاری
خود در ساخت و ساز ،نفت بگیرند و بفروشند.
نایــب رئیس انجمــن صنفی انبوه ســازان
اســتان تهران ادامه داد :نظر ما این است که
مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن
استفاده شود ولی هیچ ارادهای برای استفاده
از اعتبار و سرمایه این بخش در ساخت و ساز
دیده نمیشود.
بسیاری از متقاضیان مسکن ملی توانایی
تأمین آورده را ندارند

رهبر تصریح کرد :بخش خصوصی میتواند
سازنده مسکن باشــد و بخشی از واحدهای
تولید شــده را در بازار آزاد بفروشــد؛ بخش
دیگــری از واحدها را هم بــه دولت بدهد تا
در راستای مسکن حمایتی مورد استفاده قرار
گیرد؛ باید هر چه سریعتر ساخت و ساز را به

هر شکلی که شــده انجام دهیم تا از برنامه
عقب نمانیم و بتوانیم کمبود ســاخت و ساز
را جبران کنیم.
وی خاطرنشان کرد :وزارت راه و شهرسازی
اصرار دارد تا از ترکیب تســهیالت بانکی و
آورده متقاضیان اســتفاده کند این در حالی
است که استفاده از آورده متقاضیان ،پروژهها
را به بن بست میکشاند و مانند مسکن مهر
طوالنی میشود .چون بسیاری از متقاضیان
توان تأمین آورده و سهم خود را ندارند.
بانکها برای اعطای تسهیالت مسکن
آمادهاند

فعال صنفی صنعت ساختمان درباره استفاده
از تســهیالت بانکی ســاخت و ســاز گفت:
بانکها اعالم آمادگی کردهاند که میتوانند
وام  ۴۵۰میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ
و  ۴۰۰میلیون تومانی برای کالنشــهرها را
پرداخت کنند و مشکلی از این نظر نداریم اما
این تســهیالت تنها نیمی از هزینه ساخت را
تأمین میکند و برای تأمین نیم دیگر وابسته
به آورده متقاضی هســتیم که بخش زیادی
از این متقاضیان ،توانایی تهیه آن را ندارند.
وی بیان کرد :ماده  ۱۷قانون زمین شــهری
درباره مشــارکت دولت با ســازنده مسکن
ایــن امکان را فراهم کــرده که دولت زمین
در اختیار ســرمایه گذار و ســازنده قرار دهد
کــه بر روی اراضی دولتی اقدام به مســکن
سازی کند و ســپس سرمایه گذار سهم خود
را در بازار آزاد فروخته و ســهم دولت هم به
طرحهای مسکن حمایتی اختصاص یابد

بازار داغ سقف فروشی در بلیت هواپیما
با کمیاب شــدن بلیت هواپیمای مشــهد ،در
صورت یافتن این بلیت رقم فروش آن بیش از
سقف مصوب است.
بــه گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از ایرنــا ،با توجه به نزدیک شــدن روز عرفه
و همچنیــن اعیاد قربان و غدیر بســیاری از
پروازهای مسیر مشــهد کمیاب و نایاب شده
اســت به طوری که بررسیها نشان میدهد،
ظرفیت مسافر مسیر مشهد در برخی از سایتها
تکمیل شــده و تا یک هفته آینده هیچ بلیتی
در مسیری مانند مشهد-تبریز دیده نمیشود.
قیمتها نیز از ایــن موضوع حکایت دارد نرخ
بلیت در این مســیر با سقف قیمتی به فروش
میرســد و بلیتی با نــرخ کمتر از یک میلیون
تومان در این مســیر پیدا نمیشود .با توجه به
آنکه سقف نرخ بلیت هواپیما درمسیر تهران-
مشــهد یک میلیون و  ۱۹۱هزار تومان است؛

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش
شدید صادرات زعفران در ماه های اخیر خبر
داد و گفت :فقــط در فروردین ماه صادرات
طالی سرخ  ۶۰درصد کاهش یافته است.
به گــزارش روزنامه «صیح امــروز» و به
نقل از مهــر ،غالمرضا میــری از کاهش
شــدید صادرات زعفــران در ماههای اخیر
خبــر داد و گفــت :فقــط در فروردین ماه
صــادرات طالی ســرخ  ۶۰درصد کاهش
یافته است.
وی بــا بیان اینکه تا پایان ســال گذشــته
صادرات زعفران  ۱۹درصــد کاهش یافته
است ،افزود :در دی و بهمن و اسفند ۱۴۰۰
صادرات زعفران بــه ترتیب  ۵۸درصد۳۳ ،
درصد و  ۳۸درصد کاهش داشته است.
میری میزان کاهش صادرات زعفران را در
فروردین و اردیبهشت  ۱۴۰۱به ترتیب ۶۰

بلیت در این مسیر با نرخی کمتر از یک میلیون
و  ۸۰تا یک میلیــون و  ۱۹۰هزار تومان پیدا
نمیشود.
البته اطالعات رســیده از تعدادی از مسافران
نشــان میدهــد که یکــی از شــرکت های
هواپیمایی داخلی به دلیل مشــکل پیدا کردن
هواپیمایی خود تمامی پروازهای مشهد خود را
در چند روز گذشته با تاخیرهای چندین ساعته
انجــام می دهد و یا اینکــه پروازهای خود را
لغو می کند که همین امر باعث ایجاد مشکل
برای بسیاری از مســافران در این مسیر شده
است.
در حالی که بلیت مشهد در بسیاری از سایتها
با کمبود روبرو اســت ،اما با توجه به شــرایط
شــهر کیش بر اثر زلزلــه و همچنین گرمای
تابســتان نرخ بلیت در این مسیر بسیار ارزان
شــده و قیمت بلیت در این مســیر به  ۸۰۰تا
 ۹۰۰هزار تومان رسیده این در حالی است که

حداکثــر نرخ بلیت تهران کیش یک میلیون و
 ۳۵۹هزار و  ۳۰۰تومان اســت ،اما تعدادی از
مســافران اعالم میکنند که نرخ بلیت کیش
به تهران به دلیل شــرایط زلزله خیز بودن این
منطقه در چند روز گذشــته با افزایش و سقف
قیمتی روبرو شده است.
از روز جمعــه هم در یک اقدامی تازه تعدادی
از شــرکت های هواپیمایــی تصمیم گرفتند
که نرخ بلیت پروازهــای داخلی را برای اتباع
خارجــی افزایش دهند و نرخ بلیت به صورت
ارز در هر ساعت برای آنها حساب می شود.
بررســی های میدانی هم نشــان می دهد که
از امروز فروش بلیــت به اتباع به صورت ارز
آغاز شده است.
در همیــن رابطــه آقــای میر اکبــر رضوی
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشور گفت:
هیــچ افزایش قیمتی در نــرخ بلیت ها ایجاد
نشده و تمامی شــرکت های نرخ های بلیت

خبر

صف طوالنی فروشندگان ارز در مقابل
صرافیها

پروازهای خود را با ســقف قیمتی به مسافران
عرضه می کنند.
به گفته سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشور
تمامی شــرکت های هواپیمایی سقف قیمتی

کاهش شدید صادرات زعفران

درصد و  ۱۹درصد اعالم کرد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به دالیل

این اتفاق ،تاکید کرد :اگر شــرایط به همین
شکل ادامه داشته باشد ،شاهد شدت کاهش

افزایش قیمتها در خردادماه کوتاهمدت و گذرا خواهد بود ،اما تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰
تومانی ،قطع به یقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد میشد.
افزایش قیمتهای خردادماه کوتاهمدت و گذرا خواهد بود ،اما تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰
تومانی ،قطع بهیقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد میشــد که در ســال ۱۳۹۹
شاهد آن بودیم که دولت قبل برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی ،به خرید ارز از بازار آزاد اقدام
کردند و در نتیجه با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد ،نهتنها قیمت دالر
در این سال بهشــدت صعودی شد ،بلکه تورم سال  ۱۳۹۹از محل تخصیص ارز ترجیحی و
کسری بودجه ارزی این سال ،یکی از بزرگترین تورمهای بعد از انقالب بود.
حذف ارز ترجیحــی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره یکی از مهمترین مســائلی بود که در
ماههای ابتدایی ســال  ۱۴۰۱به وقوع پیوســت ،این مسئله ازآنجهت که روی زندگی مردم
تأثیر مستقیم داشت ،بسیار مهم و با اهمیت بود.
حــال با توجه به حذف ارز ترجیحــی ،اتفاقی که در خردادماه افتــاد و افزایش تورم ماهانه
خردادماه ،درمورد تصمیم دولت تشکیکهایی ایجاد شد که آیا این تصمیم درست بوده است
یا خیر؟ ،مسئله حذف ارز ترجیحی یک مسئله چندبعدی است که باید به همه ابعاد آن توجه
کرد و با توجه به یک بعد نمیتوان نتیجهگیری کرد.
تخصیص ارز ترجیحی به گفته رئیس ســابق بانک مرکزی در سال  ۹۹موجب شد که دولت
بــه دلیل عدم فروش نفت ،برای تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی ،به خرید ارز از بازار آزاد اقدام
کرد و نتیجت ًا با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد ،نهتنها قیمت دالر در
این ســال بهشدت صعودی شد ،بلکه تورم سال  ۱۳۹۹از محل تخصیص ارز ترجیحی ،یکی
از بزرگترین تورمهای بعد از انقالب بود.
از طرف دیگر کاالهای مشمول ارز ترجیحی نیز با قیمتهای بسیار بیشتر از قیمت تمام شده
آنها با ارز  ۴۲۰۰تومانی به دست مصرفکننده میرسید و این ارز حتی به نفع مصرفکننده
نیز نبود.
در این شــرایط تصمیم صحیح سیاستگذار برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و انتقال عواید آن
به انتهای زنجیره و پرداخت یارانه نقدی به مردم ،بسیار اثرگذار و در بلندمدت بسیار هدفمند
تورم را کاهش خواهد داد.
مالک دیگر اینکه برای محاســبه تورم ،باید به کل ســال توجه کرد و افزایش قیمتها در
خردادمــاه و تورم این ماه مــاک کل تورم اقتصاد ایران نخواهد بــود؛ از طرف دیگر تورم
خردادماه حاصل ســه اتفاق دیگر نیز هســت ،اولین موضوع بحث تورم سال گذشته بود که
با شــروع سال جدید در فصل بهار با افزایش قیمت در اجناس ظهور پیدا میکند ،نقطه دوم
افزایــش تورمی ،افزایش  ۵۷درصــدی حقوقها بود که همزمان بــا افزایش نرخ کاالهای
اساسی در دیگر بخشها ورود کرد.
مهمترین نقطه افزایش قیمتها در خردادماه نیز بحث انتظارات تورمی بود که از همه مهمتر
و بســتر ایجاد دو تورم اولی بود و در آخر هم مشــخص ًا افزایش حدود  ۶۰تا  ۲۵۰درصدی
کاالهای اساسی که قب ً
ال ارز  ۴۲۰۰تومانی میگرفتند و حاال حذف شدند.
همه این موارد در حالی اســت که افزایش قیمتهای خردادماه کوتاهمدت و گذرا خواهد بود،
امــا تورم حاصل از تداوم ارز  ۴۲۰۰تومانی ،قطع به یقیــن تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر
در اقتصاد میشد که در ســال  ۱۳۹۹شاهد آن بودیم که برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی،
بــه خرید ارز از بــازار آزاد اقدام کرد و نتیجت ًا با تقاضای بســیار بزرگ دولت برای تامین ارز
از بازار آزاد ،نهتنها قیمت دالر در این ســال بهشــدت صعودی شد ،بلکه تورم سال  ۱۳۹۹از
محل تخصیص ارز ترجیحی و کســری بودجه ارزی این سال ،یکی از بزرگترین تورمهای
بعد از انقالب بود.
از طــرف دیگر با توجه به وضعیت فعلی جهان در زمینه تامین مواد غذایی ،جنگ روســیه و
اوکراین بهعنوان دو کشوری که تامین کننده بزرگ غالت اروپا و جهان بودند و در نتیجه آن
افزایش چشمگیر مواد غذایی ،به طور قطع حتی با تخصیص ارز ترجیحی نیز در این سهماهه
با شوک قیمتی در کاالهای اساسی نظیر گندم و روغن بودیم.

صادرات طالی سرخ خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه صــادرات یک کیلوگرم
زعفران برای هر صادر کننده رسمی حدود
 ۱۲میلیون و  ۸۱۰هزار تومان هزینه سربار
دارد ،توضیــح داد که او ً
ال نرخ پایه گمرکی
 ۱۵۹۸دالر است در حالی که صادرکنندگان
زعفران را کیلویی  ۱۳۰۰دالر میفروشــند
بنابرایــن باید  ۳۰۰دالر دیگــر از بازار آزاد
تهیه کنند و تحویل سامانه نیما دهند.
میری با انتقاد از این سیاست گفت که وقتی
ارز حاصل از صادرات وارد کشــور میشود
صادرکننــدگان باید آن را با قیمت  ۲۶هزار
تومان تحویل سامانه نیما بدهند در حالی که
قیمت ارز در بازار آزاد  ۳۲هزار تومان است
بنابراین در همیــن مرحله فقط صادرکننده
 ۹میلیــون و  ۶۰۰هزار تومان زیان میکند
ضمن اینکه برای آوردن ارز به کشــور نیز

را رعایــت میکنند و ممکن اســت که برخی
از ســایت ها ظرفیت فروش بلیت آنها تکمیل
شــده باشد اما فروش بلیت در مسیر مشهد در
سایت های معتبر وجود دارد.

باید  ۳درصد هزینه شود.
وی ادامه داد :عالوه بر این عنوان شده که
برای صادرات محصوالت کشــاورزی و در
بحث آب مجازی نیز نیم درصد تعرفه برای
زعفران اعمال شده است.
میری با اشــاره به اینکه با توجه به شرایط
فوق صادرکننــدگان تمایلی بــه صادرات
زعفران ندارند ،تاکید کرد که قاچاقچیها از
این شرایط سو استفاده و زعفران را از کشور
خارج میکنند و آن را  ۲۰درصد زیر قیمت
در بازارهای هدف به فروش میرسانند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به
قیمت زعفران نیز اشــاره و حداقل نرخ آن
را  ۲۴میلیــون و حداکثــر قیمت آن را ۳۸
میلیون تومان اعالم کرد و گفت :این نرخی
است که ما زعفران را از کشاورزان خریداری
میکنیم.

بر اساس مشــاهدات میدانی خبرنگار ایرنا ،امروز (یکشــنبه) پس از انتشار خبر گشایش در
مذاکرات مراجعه فروشندگان ارز به بازار افزایش یافته به طوری که در مقابل صرافیها صف
فروش شکل گرفته است.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از ایرنا ،بازار ارز همواره دســتخوش تحوالت
سیاســی داخلی و منطقه است و اخبار منتشر شده در این خصوص موجب نوسان قیمت ارز
در بازار میشود.
در کشــور ما نیز چند سالی اســت که اخبار مذاکرات مهمترین عامل تغییر قیمت ارز است و
هر بار که اخبار مثبتی از روند مذاکرات منتشــر میشود ،نرخ ارز کاهش مییابد و افرادی که
ارز برای کســب سود بیشتر دالر خریداری کرده بودند ،برای ممانعت از ضرر بیشتر اقدام به
فروش دالر میکنند.
اظهارات «جوزف بورل» مســئول سیاســت خارجی و امور امنیتــی اتحادیه اروپا و همچنین
«حســین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری روز گذشته نشان داد
که برآیند گفتوگوهای مفصل در تهران ،مثبت بوده است.
بازار ارز به خبر مذاکرات احیای برجام واکنش نشان داد و امروز فروشندگان ارز بیشتر شدند
به طوری که در مقابل صرافیها صف فروش ایجاد شد.
بازخورد خبر آمادگی ایران برای ازسرگیری مذاکرات سیگنال مثبتی به بازار داد و قیمتها تا
حدی کاهش یافت و دارندگان برای فروش ارز خود بالفاصله اقدام کردند.
بر اساس این گزارش ،امروز هر دالر آمریکا در صرافی ملی ایران  ۲۷هزار و  ۷۳۳تومان ،یورو
 ۲۸هزار و  ۶۶۹تومان و درهم  ۶هزار و  ۸۸۹تومان فروخته میشود.

اجتماعی
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ریزگردها در آبادان به  ۱۸برابر حدمجاز رسید

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعالم کرد با ورود توده گرد و غبار از کانونهای کشور عراق
به خوزستان ،میزان غلظت گرد و غبار در آبادان به  ۱۸برابر حد مجاز رسید.
به گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ،میزان غلظت گرد و غبار با اندازه  ۱۰میکرون
( )PM۱۰در ساعت  ۱۱صبح یکشنبه ،در آبادان  ۲هزار و  ،۷۳۷سوسنگرد یک هزار و  ،۶۱۲اندیمشک
 ،۱۹۷اهواز  ،۲۳۲بندر امام خمینی(ره) ،۲۳۹دزفول  ،۲۳۷شادگان  ،۴۰۸شوش و کرخه  ،۲۵۰شوشتر
 ،۲۱۵ماهشهر  ۱۶۶و کارون  ۲۸۹میکروگرم برمترمکعب بود.
همچنین در ساعت  ۱۰صبح امروز یکشنبه میزان غلظت گرد و غبار در آبادان به  ،۷۲۴اندیمشک ،۱۹۰
اهواز  ،۲۴۷بندر امام خمینی(ره) ،۱۸۶بهبهان  ،۱۶۴دزفول  ،۲۵۴سوسنگرد  ،۶۵۴شادگان  ،۳۷۱شوش
و کرخه  ،۲۳۰شوشتر  ۲۰۵و کارون  ۲۶۱میکروگرم برمترمکعب گزارش شد.
حد طبیعی ذرات معلق گرد و غبار در هوا  ۱۵۰میکروگرم برمتر مکعب است.
بر اســاس این گزارش ،توده گرد و غبار که از صبح امروز وارد استان شده ،در برخی شهرستانها رو
به افزایش است.
کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای خوزستان ،شنبه شب ،ادارات و سازمان های پنج شهرستان
شامل آبادان ،خرمشهر ،هویزه ،دشت آزادگان و شادگان را برای امروز یکشنبه و ادارات چهار شهرستان
شامل اهواز ،باوی ،کارون و حمیدیه را در ساعت  ۱۲امروز تعطیل اعالم کرد.
اداره کل هواشناسی خوزستان پیش از این در اطالعیهای نسبت به ورود توده گرد و غبار با منشا کشور
عراق از روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه در مناطق غربی ،جنوب غربی ،مرکزی و جنوبی خوزستان در
استان هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
چهارشــنبه گذشــته نیز توده گرد و غبار بیشتر نقاط خوزستان را درگیر کرده بود که بیشترین آن در
شهرستانهای اهواز و کارون به  ۶برابر حد مجاز رسید.
آخرین بار ،کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای خوزستان ساعت آغاز به کار همه ادارات ،بانکها
و دستگاههای اجرایی  ۱۴شهرستان را در روز سه شنبه  ۲۴خرداد ،با  ۲ساعت تاخیر اعالم کرده بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش :حدود  ۸۰درصد
افراد استثنایی جذب مدارس شدهاند

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود  ۸۰درصد دانش آموزان اســتثنایی جذب مدارس
شدهاند ،بر لزوم ایجاد امکانات برای جذب باقیمانده این دانشآموزان تاکید کرد.
دکتر حمید ظریفی بعد از ظهر یکشــنبه  ۵تیر در جلسه شورای شهر شیراز گفت :آموزش و پرورش
محور توسعه و تربیت نسل تمدن ساز آینده کشور است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود :آموزش و پرورش به دنبال تربیت انسانی به عنوان
محور توسعه است.
طریفی با اشــاره به نسل تمدن ســاز گفت :خردمندی ،متخلق به اخالق نیک ،ارزش آفرینی جزء
ویژگیهای این نسل است که آموزش و پرورش به دنبال تحقق آن است.
او با اشــاره به حیطه وظایف شورای شهر عنوان کرد :در راستای توسعه شهر باید توسعه اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی را هم مدنظر داشت.
ظریفی همچنین با اشاره به راهبرد شماره پنج سند آموزش و پرورش گفت :آموزش و پرورش بدون
مشارکت و تعامل با سایر بخشها و دستگاهها نمیتواند رسالت خود را کامل کند بنابراین باید مشارکت
اثربخش بین دستگاهها ایجاد شود.
معاون وزیر و رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطرنشان کرد :شورای شهر مجموعهای
اثرگذار در امر تعلیم و تربیت بوده که میتواند کنار آموزش و پرورش نقش موثری داشته باشد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد :ثمره همکاری شورای شهر و شورای آموزش و
پرورش در مدارس و تربیت دانش آموزان خواهد بود.
طریفی با اشــاره به جامعه  ۱۰الی  ۱۵درصدی معلولین گفت :این افراد بخاطر نبود زیرساختهای
مناســب ،در جامعه زیاد مشاهده نمیشــوند بنابراین باید جامعه و محیط را مناسب سازی کنیم تا
تحرکشان را شاهد باشیم.
او خاطرنشــان کرد :حدود  ۸۰درصد دانش آموزان استثنایی جذب مدارس هستند و باید امکاناتی را
فراهم کنیم تا دیگر دانش آموزان استثنایی هم از آموزش بهرهمند شوند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود :مدرسه برای دانش آموزان معلول مامنی امن ومنشاء
حیات اجتماعی آنان محسوب میشود.

ارسال محموله دارو و موادغذایی به مناطق
زلزله زده افغانستان

بیر کل جمعیت هالل احمر از ارسال محموله بزرگ موادغذایی و دارو به مناطق زلزله زده افغانستان
خبر داد.
به گزارش ایرنا از جمعیت هالل احمر یعقوب ســلیمانی ،در خصوص جزئیات امدادرســانی ایران به
مناطق زلزله زده افغانســتان گفت :کسب خبر وقوع زمین لرزه و تایید آن از سوی سازمان های بین
المللی ،تشــکیل جلسه پاسخگویی اضطراری در ســازمان امداد و نجات ،اعالم حادثه به دبیرکل و
اعضای شــورای معاونین جمعیت ،اعالم آماده باش کامل به استان های خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،البرز و تهران ،اعالم آمادگی از سوی معاونت امور بین الملل و حقوق
بشردوســتانه ،اعالم آماده باش به  ۳تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات ،اعالم آماده باش به ۸
تیم از سگ های تجسس آنست ،هماهنگی با بخش پاسخ به حوادث بین المللی وزارت امور خارجه از
جمله اقدامات اولیه پس از وقوع زمین لرزه در افغانستان بود.
وی افزود :در ادامه نیز ایجاد آمادگی جهت ارســال اقالم امدادی ،زیستی و بهداشتی ،مکاتبه رسمی
رئیس جمعیت هالل احمر با رئیس جمعیت هالل احمر افغانستان مبنی بر اعالم آمادگی تیم های
ایرانی ،مالقات پیرحسین کولیوند با رئیس هالل احمر افغانستان در حاشیه نشست ژنو برای اعزام تیم
و کمک های بشردوســتانه ،هماهنگی با فرماندهی ارتش جهت در اختیار قراردادن  ۲فروند هواپیما
جهــت انتقال نیروهای عملیاتی و اقالم امدادی ،اعزام تیم  ۱۸نفر از نیروهای عملیاتی متخصص از
سازمان امداد و نجات به شهر خوست از طریق هوایی در تاریخ نیز در ادامه انجام شد.
این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد :هماهنگی جهت اعزام تیم درمان اضطراری
معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشی از استان خراسان رضوی ،هماهنگی ارسال یک محموله امدادی
اقالم زیستی و غذایی از طریق استان سیستان و بلوچستان ،آماده باش  ۴تیم واکنش سریع از استان
های تهران و البرز ،ارسال سومین محموله هوایی شامل برنج و اقالم دارویی از طریق جمعیت هالل
احمر خراســان رضوی در تاریخ و آغاز مرحله امدادرســانی نیروهای جمعیت هالل احمر ایران در
روستاهای مامدیه از توابع خوست از جمله اقدامات مهم هالل احمر در حوزه میدانی بود.
دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشــاره به کمک های هالل احمــر ایران به مردم مناطق زلزله زده
گفت :اعزام  ۳دســتگاه تریلی حامل اقالم امدادی اســتان سیستان و بلوچستان از طریق زمینی در
تاریخ سوم تیرماه نیز با موفقیت انجام پذیرفت و سبب شد تا مجموعا هزار تخته چادر امدادی ۲ ،هزار
تخته موکت ،هزار و  ۵۰بسته موادغذایی ۴ ،هزار و  ۷۲۵کیلوگرم خرما ۱۰ ،تن برنج و  ۲تن دارو به
افغانستان ارسال شود.

تشدید بحران آب در ایران

سرپرســت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت :ما متولی امنیت زیستی کشور هستیم و
امنیت زیستی حلقه اتصال میان امنیت ملی و غذایی است.
به گزارش ایســنا عباســعلی نوبخت در مراسم تکریم و معرفی سرپرســت سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری کشور که امروز با حضور جواد ساداتی نژاد  -وزیر جهاد کشاورزی ،معاون توسعه و منابع
وزارتخانه و مســووالن و مدیران اداره کل این سازمان در کشور برگزار شد ،با بیان این که بر اساس
نقشهها و مدلسازیهای بینالمللی سازمان توسعه عمران ملل متحد ( )UNDPایران جزو کشورهایی
است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال  ۲۰۲۵با بحران شدید آب مواجه میشود و در
سال  ۲۰۴۰به نهایت حد بحران شدید آب میرسد ،اظهارکرد :ما سربازان نظام و متولی امنیت زیستی
کشــور هستیم و با همراهی و مشارکت و استفاده از تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
اثبات میکنیم که ایران در سال  ۲۰۴۰دچار بحران شدید خشکسالی نخواهد شد.
وی افــزود :برای حفظ و صیانت از عرصههای منابع طبیعی باید عملکرد و تمهیداتمان را در زمینه
آبخیزداری افزایش دهیم و از تمام ظرفیتهای موجود کشور برای تقویت پوشش گیاهی جنگلها و
مراتع با کاربری خاص خودشان استفاده کنیم.
نوبخت ذخایر طبیعی و پوشش گیاهی را زیربنای اقتصادی هر کشور خواند و تصریح کرد :براساس
مطالعاتی که در زمینه پایداری منابع طبیعی توسط تشکلها ،نهاد توسعه عمران ملل متحد و مراکز
تحقیقاتی انجام شده ،ضروری است برای مدیریت خشکسالی برنامهریزی شود.

لزوم بازنگری تفاهمنامه موجود بین شهرداری
و آب منطقه ای استان

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفــت :تفاهمنامه بین شــهرداری
مشــهد و آب منطقهای اســتان در موضوع
ساماندهی کشفرود ،به دلیل کمرنگ شدن
اقدامات شهرداری بازنگری میشود.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» علیرضا
طاهری روز یکشــنبه در نشست خبری که
به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب
برگزار شد با بیان اینکه «آبان ماه سال  ۹۸با
انعقاد توافقنامه ساماندهی کشفرود از سوی
 ۶دستگاه اجرایی ،مدیریت واحد اجرای طرح
به شهرداری مشهد واگذار شد» تصریح کرد:
شــهرداری اقدامات خوبی در این خصوص
انجام داد و بخشــی از حریــم این رودخانه
درختکاری شــد ،اما اخیرا اقدامات شهرداری
در رابطه با ســاماندهی کشف رود کمرنگ
شده است.
به گفته وی ،شهرداری باید نسبت به تفاهم با
شرکت آب منطقه ای در خصوص ساماندهی
کشــف رود پایبند باشــد .در این تفاهمنامه
وظیفه اصلی رودخانه با آب منطقهای است،
بنابراین ضروری اســت که به دلیل کارهای
انجام نشده توسط شهرداری ،این تفاهمنامه
بازنگری و تجدیدنظر عملیاتی شود.
طاهری بــا بیان اینکه «طــی دو دهه اخیر
رودخانه کشــفرود مشــهد به خاطر تجاوز
به حریــم محیطی و بیاعتنایی نســبت به
آن و ســرازیر شــدن فاضالبهــای آلوده
صنعتــی ،کارگاههای محلــی و خانگی به
بســتر آن دستخوش تغییرات ویرانگر زیست
محیطی شده است» گفت :آبیاری زمینهای
کشــاورزی واقع در اطراف کشفرود با آب
آلوده نیز از معضالت بهداشــتی آن محدوده
اســت .شــعبهای از کشــفرود از کوههای
هزارمســجد و شــعبه دیگر آن از کوههای

بینالود سرچشــمه گرفته و از شــمال شهر
مشهد عبور میکنند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای تصریح
کرد :ایــن رود  ۲۹۰کیلومتری که پرآبی آن
هماینک تنها در خاطرهها باقی مانده اســت
از غرب به شــرق جریان دارد و پس از ادامه
مسیر در محل پلخاتون به رودخانه هریرود
میپیوندد و از آنجا به بعــد تجن نام گرفته
و به ســوی ترکمنســتان ادامه مییابد و در
انتهای مســیر طبیعی خــود در ریگزارهای
کشور همسایه فرو میرود.
عدم فروش فاضالب در کشف رود

بــه گفته طاهری ،در هیچ جای کشــف رود
فروش فاضالب وجود نــدارد ،این در حالی
است که پساب و فاضالب تصفیه شده برای
آبیاری فضای سبز به فروش میرسد .کشت
صیفیجات از معضالت محدوده کشــف رود
بــود که با انجــام اقدامات ســاماندهی این
رودخانه بیش از هزار و  ۵۰۰هکتار از بســتر
کشف رود آزادسازی شده و از غرب مشهد تا
تقاطع کشفرود و پل کنار گذر شمالی هیچ
کاشت و کار غیر مجازی وجود ندارد و کشت
و کار غیر مجاز بعد این محدوده است.
آب ورودی به کشف رود باید قابل
رهاسازی باشد

وی تاکیــد کرد :هر آبی که وارد کشــفرود
می شود باید قابل رهاسازی به محیط باشد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراسان
رضــوی در خصــوص پروژه انتقــال آب از
خلیج فارس و دریای عمان به شــرق کشور
نیز گفت :این پروژه در دســت اجراست و با
اجرای این پروژه  ۱۲۰میلیون متر مکعب آب
بیشتر با مصرف در بخش صنعت وارد استان
میشود.
طاهری ادامه داد :انتقال آب از تاجیکستان و

میزان کسری مخازن
آب در استان  ۸۰۰میلیون
مترمکعب در سال است؛
درنتیجه به منظور کاهش
برداشت از سفرههای آب
زیرزمینی ،به زودی صنایع
بزرگ آببر فقط از سرانه
آب انتقالی از دریای عمان و
خلیج فارس استفاده خواهند
کرد

ترکمنســتان نیز توسط وزارت نیرو در دست
پیگیری اســت و اخیرا جلسهای مشترک با
وزارت نیــرو و تیمی از این کشــورها برگزار
شده که امیدواریم به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه «هریــرود رودخانهای با ۵۰
هزار کیلومتر مربع مساحت است ،این رودخانه
در خاک افغانســتان قرار دارد و در محل ســد
دوستی به مرز مشــترک ایران و ترکمنستان
میرسد ،آورد ساالنه رودخانه حدود یک میلیارد
متر مکعب در محل سد دوستی است» گفت:
سد دوســتی از  ۱۸سال قبل توســط ایران و
ترکمنستان درحال بهرهبرداری است ،حدود پنج
هزار و  ۳۰۰میلیون متر مکعب تاکنون ایران و
ترکمنستان از آورد این روخانه استفاده کردهاند.
فقدان معاهده ای مشخص در مورد آب
هریرود

طاهــری افزود :در خصوص اســتفاده از آب
هریــرود بین ایــران و افغانســتان معاهده

در طرح ساماندهی کارکنان دولت به معلمان خرید خدمات توجه شود
نماینده مردم چابهار در مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد :باید به وضعیت معلمان
خرید خدمات و معلمان طرح مهرآفرین توجه شود.
به گزارش ایسنا ،معینالدین سعیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز
(یکشــنبه) مجلس بیان کرد :نوع مواجهه وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور
استخدامی با معلمان خرید خدمات و معلمان طرح مهرآفرین مطلقا متناسب با شأن
مقام معلم نمیباشــد .معلمان خرید خدمات  ۹ســال بخش بزرگی از بار آموزش را
در مناطق محروم بر دوش کشــیدند و  2نفــر از  ۱۷نفر فرهنگی نمونه از بین این
گروه بود.
وی در ادامه اظهار کرد :متأسفانه در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز به
این افراد توجه نشده است .باید در این طرح به معلمان خرید خدمات ،معلمان طرح مهرآفرین و نیروهای شرکتی توجه شود.
سعیدی در ادامه در تذکری به رئیس جمهور بیان کرد :شش ماه است که بزرگترین بنگاه اقتصادی جنوب کشور یعنی منطقه
آزاد چابهار بدون مدیرعامل اداره میشــود و تقریبا همه پروژههای بزرگ رها شــدهاند .الزم اســت که زودتر تدبیری در این
زمینه اندیشیده شود.
نماینده مردم چابهار در تذکری به وزیر نیرو خواستار رفع مشکل برق مردم این مناطق در گرمای طاقتفرسای تابستان شد.

مکتوبی وجود ندارد و در حال حاضر ســهم
هریک از از کشــورهای ایران و ترکمنستان
از ورودی آب سد دوستی  ۵۰درصد است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراسان
رضوی در رابطه با رودخانه هیرمند نیز گفت:
تفاهمنامهای سال  ۵۱در خصوص استفاده از
آب این رودخانه بین ایران و افغانستان منعقد
شــده و اخیرا نیز در ســفر هیات افغانستانی
بــه تهران در خصوص ایــن معاهده گفت و
گوهایی صورت گرفته است.
وی در رابطه با پیشرفت فیزیکی ساخت سد
شوریجه نیز اظهار کرد :این سد با  ۲۹درصد
پیشــرفت فیزیکی روی روخانه کشفرود در
دست ساخت است و اولویت اصلی این پروژه
آبرسانی به دشت سرخس است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در ادامه با اشــاره به اجرایی شــدن
سند سازگاری با اقلیم در استان در سال ،۹۷
اظهار کرد :کاهش آبیاری فضای سبز با آب
شرب از الزامات این سند است و در این راستا
میزان آبیاری فضای ســبز با آب شرب از ۴۳
میلیون مترمکعب در سال به  ۲۶میلیون متر
مکعب کاهش یافته است.
به گفته وی ،در بخش کشــاورزی نیز همه
چاههای برقی به کنتور تجهیز شــد ه و سقف
برداشت مشــخص شده است که در صورت
برداشت بیشتر از سقف تعیین شده ،عالوه بر
جریمه ،میزان اضافه برداشــت از سهم سال
بعد کشاورز کسر خواهد شد.
طاهری با اشاره به چاههای غیرمجاز توضیح
داد :از ســال  ۹۲تا  ۹۹تعداد  ۱۳هزار و ۴۵۴
حلقه چاه غیرمجاز در استان خراسان رضوی
مسدود شد ،پارسال نیز هزار و  ۵۰۸حلقه چاه
غیرمجاز و امســال تا کنون  ۲۴۰حلقه چاه
غیرمجاز پلمب شده است.

کسری  ۸۰۰میلیون متر مکعبی مخازن
آب

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضــوی بــا اشــاره به فــرو نشســت ۲۵
ســانتیمتری دشت مشهد در ســال ،افزود:
میزان کســری مخازن آب در اســتان ۸۰۰
میلیون مترمکعب در ســال اســت .درنتیجه
به منظور کاهش برداشــت از سفرههای آب
زیرزمینی ،به زودی صنایع بزرگ آببر فقط
از ســرانه آب انتقالی از دریای عمان و خلیج
فارس استفاده خواهند کرد.
طاهری ادامــه داد :هر لیتــر آب در بخش
صنعــت حــدود  ۱۴۰نفر اشــتعالزایی دارد،
بنابراین مخالف مصــرف آب در این بخش
نیستیم اما تخصیص آب به این بخش از آب
انتقالی خواهد بود.
مصرف  ۲۶۰میلیون متر مکعب آب طی
یک سال در مشهد

وی با بیان اینکه «شهر مشهد ساالنه پذیرای
 ٣٠میلیون زائر است و منابع تامین آب شرب
باید متنوع باشــد» افزود :آب شرب مشهد از
سدهای دوستی ،طرق ،کارده و ارداک۴۵۷ ،
حلقه چاه ۲ ،قنات و یک رشته چشمه تامین
میشــود .میزان مصرف آب شرب در مشهد
در ســال  ۲۶۰میلیون متر مکعب اســت که
طبق برآورد در ســال  ۱۴۲۰به  ۴۰۰میلیون
متر مکعب میرسد.
وی گفت :امســال سد دوستی شرایط خوبی
ندارد و فقط  ۲۹۶میلیون متر مکعب از هزار
و  ۲۵۰میلیــون مترمکعب حجم مخزن این
سد آب دارد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراسان
رضوی افزود :ســد طرق نیز هشت میلیون
متر مکعب ،سد کارده  ۱۰میلیون مترمکعب
و سد ارداک  ۱۲میلیون متر مکعب آب دارند.

فرماندهکلانتظامیکشور:وقوعجرایمیازجملهسرقتموجبنگرانیمردمشدهاست
فرمانده کل انتظامی کشور گفت :امروز جرایمی در کشور از جمله سرقت وجود دارد
که باعث نگرانی مردم در ســطح جامعه شــده ،بنابراین پلیس آگاهی فراجا باید به
صورت پیش رویدادی از وقوع برخی اتفاقات پیشگیری کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،سردار حسین اشتری روز یکشنبه در همایش
روســای پلیس آگاهی استان های سراسر کشــور و آیین رونمایی از دستاوردهای
علمی پلیس آگاهی فراجا افزود :مردم شــریف ایران اسالمی قدردان اقدامات پلیس
در تمامی حوزه ها هستند ،باید با به کارگیری تمامی ظرفیتها در کشف به وقوع و
استرداد اموال سرعت بیشتری داشته باشیم؛ الزم است که در این راستا سهم و نقش
سایر دستگاهها را نیز مشخص و از آنها مطالبهگری کنیم.سردار اشتری اضافه کرد:
باید برای پیشــگیری از ســرقت و مقابله با آن بسیاری از خالءهای قانونی (پایین بودن هزینه جرم ) رفع شود ،از اینرو الزم
اســت سایر دستگاهها نیز برای مقابله با سرقت همراه و یاری رسان باشند .فرمانده کل انتظامی کشور به نقش پلیس آگاهی
در ارتقای امنیت اشاره کرد و گفت :در پلیس آگاهی فراجا در حوزه هوشمندسازی اقدامات بسیار مطلوبی انجام شده که باعث
ایجاد تحول نیز شده اما الزم است در محقق شدن این موضوع با سرعت بیشتری پیش برویم .به کارگیری فناوریهای نوین،
تجهیزات به روز ،استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد.

تخلفات ایمنی ساخت و ساز با «جریمه» جبران نمیشود

بیــش از یک ماه از حادثه ریزش ســاختمان متروپل در آبادان
گذشــت و به نظر میرسد که این حادثه نیز مانند حوادث قبلی
درحال فراموشــی است .در همین راستا یک متخصص ایمنی
معتقد است که اگر از متروپل درس نگیریم شاهد تکرار حوادث
دیگــری خواهیم بود .او همچنین از رویه پرداخت جریمه برای
جبران تخلفات در ساخت و ساز به شدت انتقاد کرد.
علی بیتالهی در گفتوگو با ایسنا ،درباره ضرورت توجه ایمنی
ســاختمانها در قوانین و مقررات گفت :همین ابتدا باید بگویم
که ما قوانین و مقررات خوبی در زمینه ایمنی ساختمان داریم و
مساله اصلی ما عدم رعایت کامل این مقررات است .البته ممکن
اســت برخی از مقررات هم نیاز به اصالح و به روز شدن داشته
باشد ،اما نکته مهم اجرای درست قوانین و مقررات است.
دبیر کارگروه ملــی مخاطرات طبیعی ادامه داد :به عنوان مثال
همه شــهرها طرح تفصیلی دارند که بر اساس آن کاربریهای
زمین ،ســاخت و ساز ،معابر و  ...در شهرها مشخص شده و در
واقع توســعه شهری بر مبنای آن صورت میگیرد .در واقع این
طرحها برنامههای ساخت و توسعه شهرها محسوب میشوند که

ایمنی هم یکی از مولفههای آن است.
وی ادامــه داد :حاال ممکن اســت از تدویــن برخی از این
طرحهای تفصیلی چند ســال گذشــته باشــد ،خب در این
صــورت این طرحهــای تفصیلی نیازمند بازنگری هســتند
و شــورایعالی معماری و شهرســازی به عنوان مرجعی که
طرحهــای تفصیلی را مصوب و ابــاغ میکند ،باید بر این
موارد هم نظارت داشته باشــد .گاهی ممکن است مخاطره
جدیدی در منطقهای مورد شناســایی قرار بگیرد که باید در
طرح تفصیلی هم به آن توجه شود.
بیت الهی با اشــاره به مشــکلی دیگر در ایمنی ساخت و ساز
گفت :متاســفانه در مواردی مشاهده شده که برخی از تخلفات
ساختمانسازی در شهرداریها با اخذ جریمه برطرف میشود.
مثال گاهی روی یک ساختمانی که باید پنج طبقه باشد دو طبقه
یا یک طبقه اضافه ســاخته میشــود ،این تخلف گاهی با اخذ
جریمه نادیده گرفته شده و به ساختمان پایان کار داده میشود،
در حالی که این امر ممکن است مشخصات ایمنی ساختمانها
را تحت شعاع خود قرار دهد .این نکته مهمی است که باید مورد

توجه قرار بگیرد .الزم است که در واقع اصل تخلف که میتواند
ایمنی را هم دچار اخالل کند ،برطرف شــود و جریمه برطرف
کننده اصل تخلف نیست.
وی ادامــه داد :به عبارت صریحتر نکتهای که از دیدگاه فنی به
آن تاکید دارم این اســت که این جریمه ،نقص فنی و ایمنی را
برطرف نمیکند ،اما متاســفانه سالهاست که در برخی موارد
این پدیده رایج اســت .میتوان گفت که برخی از ناایمنیهای
ساختمانها از این دسته هستند که تخلف در ساخت و ساز وجود
داشته اما اخذ پایان کار با پرداخت جریمه انجام شده است.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعــی درباره اینکه توجه به
مقررات چه تاثیری بر افزایش ایمنی ســاختمانها و کاهش
وقــوع حوادثی نظیر آنچه که در متروپل آبادان رخ داد ،دارد،
گفت :هر کجا که عدول از ضوابط و مقررات وجود داشــته
باشد در همانجا ضربه خوردیم و خسارت دیدهایم که این یا
به صورت مالی بوده یا همزمان به صورت جانی و مالی بوده
است .ابعاد حادثه با وجود اینکه گاه محدود به یک ساختمان
است اما وضعیت آنچنان بحرانی میشود که توجه کل کشور

به آن جلب میشود که یک نمونه آن ساختمان پالسکو بود.
بیتالهی ادامه داد :در پالسکو شرایط ایمنی ساختمان مساعد
نبود و تجیهزات اطفا حریق هم در ساختمان وجود نداشت .به
گفته مسئول وقت آتشنشانی تهران برای این ساختمان بارها
تذکر ایمنی صادر شــده بــود و در نهایت هم یک حادثه آتش
سوزی منجر به ریزش ساختمان شد و آن حادثه تلخ رخ داد .در
متروپل هم به همین شکل بود و تخلف و عدم توجه به مقررات
مشکالتی را ایجاد کرد .ما از پالسکو درس نگرفتیم که حادثه
متروپل آبادان رخ داد.
وی ادامه داد :در متروپل حتی اگر بر اســاس ضوابط و مقررات
موجود ساخت و ساز صورت گرفته بود ،اوال که احتمال حادثهای
رخ نمــیداد ،اما اگر هم حادثهای رخ میداد ،قطعا ابعاد حادثه تا
این حد نبود .دو مثال پالســکو و متروپل نشان میدهد که اگر
ضوابط شهرسازی ،طرحهای تفصیلی ،آئیننامههای ساخت و
ســاز و آن چیزی که مصوب است در عمل نیز انجام شود ،اوال
از حادثه جلوگیری شده و ثانیا اگر حادثهای هم رخ دهد تلفات
جانی و خسارات مالی آن بسیار کمتر خواهد بود.
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حواشی کن ادامه دارد

یکــی از اصلیترین و محبوبترین ژانرهای
ســینمایی ،فیلم کمدی اســت کــه از بدو
پیدایش ســینما همواره یــک قالب محبوب
بــوده که در ســالهای اخیر نیــز مخاطب
بیشتری پیدا کرده است؛ به طوری که برخی
از اهالــی ســینما و عامه مردم بــر این باور
هستند که در طول این سال ها ،ژانر کمدی
توانسته است به داد سینمای ایران برسد و در
مقابل ،برخی دیگر از منتقدان معتقد هستند
که سینمای ایران نباید به کارهای تک بُعدی
یــا دو بُعــدی روی آورد چراکه این موضوع
میتواند بسیار آسیب زا باشد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،در این خصوص
محمدرضا مقدســیان ،منتقد ســینما ،درباره
فرآیند اکران فیلمهای ســینمایی در کشور
و دالیل اســتقبال مخاطبــان از آثار کمدی
توضیــح داد کــه در ادامه بخشــی از آن را
میخوانید.

درمورد صنعت ســینما به ویژه در کشور
توضیح دهید که به چه صورت است؟

وقتی درمورد ســینما صحبت میکنیم باید
بدانیم که ســینما وجوه مختلفــی دارد که
یکــی از مهمترین وجــوه آن ،مثل هر هنر
دیگری برای این کــه دوام و قوام پیدا کند
این اســت که حتم ًا باید مخاطب داشته باشد
چراکه ســینما هنر گرانی است و هزینههای
تولیــد برای خلق یک اثر هنری در ســینما
بســیار بیشــتر از هزینههایی است که شاید
در دیگر رشتههای هنری صرف میشود .به
همین دلیل ،در حوزه ســینما ،اصلی که هر
اثر هنری باید مخاطبی داشته باشد تا بتواند
زنده بماند از اهمیت زیادتری برخوردار است.
چون ســرمایه گذاری جدیتر و حجیم تری
در آن صورت میگیرد؛ به طوری که حداقل
هزینه ســاخت یک اثر سینمایی ،از حدود ده
میلیارد تومان به باال شــروع میشود که این
مبلغ به پروداکشن و حجم تولید بستگی دارد
و امکان دارد چهار یا پنج برابر بیشــتر از این
هم شــود و این موضــوع در همه جای دنیا
صادق است.

قبضه گیشه با سینمای کمدی
با وجود این هزینه ها ،آثار ســینمایی تا
چه اندازه توانسته اند در جذب مخاطب،
موفق عمل کنند؟

نکته مهمی که در صنعت سینما وجود دارد،
این اســت که آثار ســینمایی توانایی جذب
مخاطب را داشــته باشــند .یعنی مخاطب،
یا از طریق گیشــه بلیــط را تهیه کرده و در
ســالن ســینما ،فیلم را مشــاهده کند یا در
فضای مجازی و بســترهایی که برای دیدن
این فیلمهــا وجود دارد ،به مشــاهده آنها
بپردازد یا این که بتواند به شــیوه معناداری،
ســرمایه گذاریهای انجام شده در سینما را
جبران کند .در این میان ،طیف گســتردهای
از مخاطبان ،ســایق متنوعــی دارند .یعنی
هر کشــوری در دنیا که موفق شده در حوزه
ســینما به عنوان یک صنعــت ،حرفی برای
گفتن داشــته و دستاوردی داشــته باشد به
واســطه جذب طیف گستردهای از مخاطبان
بوده است.

برای شناسایی طیف گسترده مخاطبان
باید چه اقداماتی انجام داد؟

برای شناســایی چنین طیفی ،باید مخاطب
ســنجی و مخاطب شناســی صورت بگیرد
که این موضوع به شــرایط فکری ،فرهنگی،
اخالقی ،حتی ویژگیهــای فصول متفاوت،
ردههای مختلف ســنی ،تحوالت بین نسلی
و ...بســتگی دارد و همه این موارد منجر به
این میشــود که سلیقه مخاطب همزمان به
شــکل پویایی ،در حال تغییر باشد .از اینرو،
ضــرورت دارد کــه لحظه بــه لحظه طیف
مخاطبان را بتوان بیش از پیش ،شناســایی
کرد و این موضوع در تمام دنیا وجود دارد.

تــا چه حد ،نگاه و پرداخت به ســوژهها
و ساخت آثار ســینمایی در ایران متنوع
هستند؟

در طول سالیان متمادی و به دالیل مختلف
که بحث آن بسیار مفصل است و همچنین به
خاطر شیوه مدیریت سینما و بحث ممیزیها
در ســطح کالن که متر و معیار مشــخصی
ندارند و اصو ًال دولت به دولت ،مدیر به مدیر
و شهر به شهر متفاوت هستند و البته مسائل

وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی در
اعتراض به عرضه و فــروش آثار تاریخی در «حراج ملی»،
اعالم کرد :هیــچ مجوزی برای این حراجی از ســوی این
وزارتخانه صادر نشده و موضوع درحال بررسی است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایسنا ،این حراجی
کــ ه در هفتمین دوره برگــزاری آن  ۴۰اثر هنــری با عنوان
کالســیک ایرانی و اسالمی عرضه شــد و  ۴۲میلیارد و ۴۲۴
میلیون تومان نیز فروش کرد و به گفته معاون امور هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است،
اینک به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منســوب به
ی همچون صفوی و قاجــار با واکنش وزارت
دورههای تاریخ 
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است.
براساس اطالعات موجود ،در این دوره از حراجی  ۲۳قلمدان
و پاکتنامه (منسوب به قاجار) ،مینیاتوری منسوب به حسین
بهزاد ،شــمایل منســوب به آقا ابراهیم ،شمایل اثر علی ابن
محمد ابراهیم نقاشباشی ،نقاشی الکی منسوب به میرزا بابا،
پنج لت نقاشی منسوب به علیخان صبا ،در چوبی متعلق به
کارگاه میرزا آقا امامی (منســوب به دوره قاجار) ،نسخ خطی
قرآن و یکسری دستبافته به حراج گذاشته شد.
به اســتناد اصل  ۱۳۸قانون اساســی ،الحاق «تبصره  »۲به
ماده  ۲۹آئیننامه مدیریت ،ســاماندهی ،نظارت و حمایت از
مالکان و دارندگان امــوال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز،
«صــدور مجوز برنامهها و فعالیتهــای مربوط به برگزاری
نمایشگاهها ،جشنوارهها و مسابقات فرهنگی ،هنری و حراج
و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی ،ارتباط تصویری،
عکاســی و مجسمهســازی که از زمان تولید آنها بیش از

مربوط به اقتصاد سینما ،هر روز تنوع نگاه در
ســینما محدودتر میشود؛ به طوری که تا به
امروز ،دو طیف کلی در سینمای ایران ساخته
شده اســت .یک طیف مربوط به فیلمهایی
است که به موضوعهای اجتماعی میپردازند
و مــا آن را تحت عنوان ســینمای اجتماعی
میشناســیم .یعنی ســینمایی که بیشتر به
آسیبها میپردازد و طیف دیگر به فیلمهای
به اصطالح ُکمدی اختصاص پیدا کرده است
که این روزها جریان اصلی کســب درآمد و
گردش مالی در سینمای ایران را رقم میزند.
طبیعت ًا وقتی طیف گستردهای از مخاطبان را
داشــته باشیم ،ولی محصوالت از تنوع کافی
برخوردار نباشــند و نتوان گونههای مختلف
سینمایی را در آن جستجو کرد و داستانهای
متنوع در چنین ســینمایی وجود نداشته باشد
و مخاطب حــق انتخاب بین گزینههای زیاد
و متفاوتی نداشته باشد و از طرفی دیگر ،ساز
و کار ممیــزی و ارائه مجوز برای ســاخت و
نمایش فیلم ،بسیار شناور و غیر شفاف باشد.
در نتیجه ،خروجی آن به گونهای خواهد بود
که مخاطب احساس میکند انتخاب زیادی
برای حضور در سالن سینما را ندارد.

به نظر شــما ،وقتی مخاطــب ،صرفاً دو
ســینمای اجتماعی و کمدی را در کشور،
پیش روی خود ببیند به تماشای چه آثار
دیگری روی میآورد؟

در چنین شرایطی ،مخاطب ،آثار و سریالهای
روز دنیــا بــا بهترین کیفیــت و راحتترین
شیوهها را در اختیار دارد .یعنی میتواند بخش
زیادی از نیازهای خود را از دل این آثار تأمین
کنــد .ضمن این که هزینههای زیادی هم از
لحاظ اقتصادی برای بدست آوردن این آثار،
پرداخت نمیکند .پس ،در حالی که مخاطب،
ســلیقههای متنوع و تعدد آثار روز دنیا را در
اختیار دارد با دو جنس سینما در کشور روبرو
میشــود که فیلمهای به اصطالح کمدی و
اجتماعی هســتند و به سینمای جهان روی
میآورد.

یکــی از عمده دالیل حضــور حداکثری
مخاطب در سینمای دنیا چیست؟

طبیعتــ ًا یکــی از دالیل حضــور حداکثری
مخاطب در ســینمای دنیا ،فیلمهای جریان
اصلی سینماســت .یعنی فــردی که چنین
فیلمهایــی را دنبال میکند در پی ســرگرم
شــدن ،تجربه هیجان ،بروز احساسات خود،
داشتن احســاس امید و انگیزه است تا بتواند
هنگام خروج از ســالن ســینما ،تجربه نرم و
لطیف و خوشایندی داشــته باشد .این بدین
معنی نیســت که نبایــد فیلمهای اجتماعی،
تجربی -هنری و جدیتر ساخته شوند .بلکه
مســئله این اســت که اگرچه در تمام دنیا،
فیلمهایی بــا جنس اجتماعی یا آن دســته
که احیان ًا در حوزه تجربه کردن هســتند و یا
به دنبال فضاهای جدیــدی میگردند تا در
جشــنوارههای داخلی و خارجی موفق باشند
وجود دارند ،ولی شامل همه سینما نمیشوند.
همیــن طور که تمام ســینمای جهان صرف ًا
مربوط به سینمای کمدی نیست.
در چنین شرایطی ،گیشه به کدام سمت
پیش میرود؟

وقتــی فقط طیف حداکثری مخاطبان درنظر
گرفته میشــود و عالقهمندان جدی که به
دنبال کشف در سینما هســتند ،مالک قرار
نمیگیرنــد ،گزینــهای که احتمال کســب
مخاطب بیشتری دارد ،سینمای کمدی است.
بــه نظر شــما ،صرفاً ســینمای کمدی
میتواند مخاطب را جذب کند؟

خیر .چون تجربه ثابت کرده اســت اگر آثار
جذاب و قابــل دفاعــی در گونههای دیگر
ســینما مثل موزیکال ،وحشــت ،پلیســی و
جنایی ساخته شود ،مخاطب در سالن سینما
حاضر میشود و آن آثار را تماشا میکند .ولی
متأســفانه ،تنها گزینه پیــش روی مخاطب
داخلی ،ســینمای اجتماعی و ُکمدی است و
در این میان ،چون فیلمســازان و سینماداران
متوجه این موضوع شده اند که اگر قرار باشد
گردش اقتصادی در سینما اتفاق بیفتد بیشتر،
از ناحیه سینمای کمدی است با خیال راحت،
فضا را بدون رقیــب دیده اند و نگاه حداقلی
از لحاظ ســاختاری (فیلمنامــه ،بخشهای
تکنیکــی ،اجــرای بازیگــران ،کارگردانی،

اعتراض به «حراج ملی»

 ۱۰۰سال نگذشــته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســت .حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس
ملی نیست».
محمود ساالری ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد

اســامی ـ در مصاحبه با یکی از رسانهها نیز گفته که این
حراجی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مجوز گرفته ،اما
مســؤولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش را در حوزه اختیار
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی دانسته

اجرای نمایش «شــب شــک» به تهیه کنندگی
نوید محمدزاده پس از اولین اجرا در پردیس تئاتر
شهرزاد متوقف شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از هنر
انالین ،سایت فروش بلیت نمایش «شب شک»،
همه اقالم تبلیغاتــی و اطالعات این نمایش به
تهیــه کنندگی نویــد محمــدزاده و کارگردانی
امیرحسین بریمانی را حذف کرد.
فروش بلیت نمایش «شب شک» بعد از  ۲۶اجرا
در تاالر مولوی و  ۴۰اجرا در پردیس تئاترشــهرزاد ،بعد از اولین اجرا در دوره جدید ،امروز از
سایت فروش حذف شد و این نمایش امشب  ۵تیر هم اجرا نمیشود.
«شــب شک» از جمله آثار برگزیده بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران است که
از روز پنجشــنبه  ۲۳دی تا  ۱۴بهمن در تاالر مولوی و از ۱۴فروردین تا ۳۰اردیبهشــت در
پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت.
بازیگران این نمایش عبارتند از نیما شکیبایی ،محمدحسین خادمی و امیرحسین بریمانی.
«شب شــک» تندیس بازیگر نقش اول و تندیس کارگردانی بیست و سومین جشنواره تئاتر
دانشگاهی ایران را دریافت کرده است.
چند روز پیش اعالم شــد که نویدمحمدزاده و فرشته حسینی به علت حواشی ایجاد شده در
جشــنواره فیلم کن ممنوعالفعالیت هستند و به نظر میرسد که این توقیف بیارتباط با این
ماجرا نباشد.

جشنواره «ونیز» در تدارک جشن  ۹۰سالگی

موسیقی ،طراحی صحنه و )...به هر نوع فیلم
کمدی دارند .چون میدانند مخاطب ،چارهای
نــدارد جز این که بین ســینمای اجتماعی و
ُکمدی ،یکی را انتخاب کند.
برای روشنتر شــدن این موضوع مثال
بزنید.

مثل صنعت خودروســازی که شــرکتهای
خودروسازی میدانند به دلیل رقیب نداشتن،
میتوانند هــر خودرویی با هر نوع کیفیتی را
تولید کنند و مردم هم مجبور هستند که چنین
خودروهایی را بخرند ،ســازندگان فیلمهای
سینمایی کمدی هم فکر میکنند هر آن چه
که تولید میکنند مخاطبان مجبور هســتند
آنها را در سالن سینما مشاهده کنند و همین
مسئله باعث شده است که مخاطبان هم در
مقایسه با ســالهای گذشــته ،درخصوص
محصوالت بدون کیفیت آگاهتر شــوند و از
آن جایی که به آثار روز دنیا دسترســی دارند
خیلی به تماشای همین فیلمهای کمدی هم
نمی نشینند که گردش مالی نسبی در سینما
به وجود میآوردند و بدنبال آن ،احســاس
میکنند دست فیلمسازان ،سرمایه گذاران و
تهیه کنندگان برای آنها رو شده است .زیرا
بر این باور هســتند که این سازندگان تالش
زیــادی نمیکننــد تا فیلم کمــدی یا دیگر
ژانرهای با کیفیتی را بسازند.

مراسم ویژهای برای نودمین سالگرد آغاز به کار
جشنواره ونیز ،قدیمیترین جشــنواره سینمایی
جهان برگزار میشود.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از
ایســنا،برنامه ویژه نودمین سالگرد آغاز برگزاری
جشــنواره بینالمللی فیلم «ونیز» روز شــنبه ۹
جوالی ( ۱۸تیر) برگزار خواهد شد.
این رویــداد با یــک کنفرانــس بینالمللی در
کتابخانه آرشــیو تاریخی بینال افتتاح می شود و
سپس با حضور «روبرو چیکوتو» رئیس دوساالنه ونیز ،نسخه ایتالیایی کتاب «هنر بینالمللی
سینماتوگرافی ونیز  »۱۹۳۲-۲۰۲۲نوشــته پروفسور «جیان پیرو برونتا» و با حضور «آلبرتو
باربرا» مدیر باسابقه این جشنواره رونمایی میشود.
این کنفرانس که در دو نوبت صبح (تا ساعت  )۱۳:۳۰و بعد از ظهر (۱۵تا  )۱۸برگزار میشود،
در بخــش دوم میزبان مورخان ،منتقدان و اســاتیدی خواهد بود کــه درباره ارزش تاریخی
برگزاری این رویداد سینمایی سخنرانی میکند و در انتها نیز ،دو فیلم از اولین دوره جشنواره
ونیز در سال  ۱۹۳۲شامل «باران»ساخته «مانوس فرانکن» و «یوریس ایونز » و «مردها چه
بدجنسهایی هستند» به کارگردانی «ماریو کامرینی» به نمایش گذاشته میشوند.
اولین دوره از جشــنواره فیلم ونیز از تاریخ  ۶تا  ۲۱اوت ســال  ۱۹۳۲با عنوان «نمایشــگاه
هنر ســینماتوگرافی» و در قالب هجدهمین دوره دوساالنه ونیز و با ایدهای از«جوزپه ولپی»
رئیس دوســاالنه و «لویســانو دفئو» به عنوان اولین رئیس این رویداد سینمایی برگزار شد،
جشــنوارهای که کار خود را بیش از تمام جشنوارههایی سینمایی بینالمللی آغاز کرده است و
تا به امروز به شدت مورد حمایت دولت ایتالیاست.

تلفیق درست ایدهها موسیقی مجموعههای
دهه شصت را ماندگار کرد

به جز بحث درآمدزایی ســینمای کمدی،
چــه عوامل دیگری باعــث روی آوردن
ســازندگان به ســاخت چنیــن ژانری
میشود؟

جریان بالتکلیف ممیزی و سانســور ،پروانه
ساخت ،پروانه نمایش و تغییر قوانین ساالنه
و دوره به دوره ،باعث ترس و محافظه کاری
فیلمســازان و تهیه کنندگان شده است؛ به
طوری که آنها به جای تالش برای نوآوری،
از فرمولهــای بارها تکرار شــده اســتفاده
میکننــد .در نتیجه ،نه فیلمها دارای کیفیت
باالیی هســتند و نه مخاطبان از تماشــای
فیلمها رضایــت خاطر دارند که این موضوع
جریانی است که میتواند در درازمدت باعث
ازبین رفتن سینمای ایران شود.

و حتی موضوع اصالتســنجی آثار را در وظیفه کارشناسان
حراجی تشخیص داده است!
مرتضی ادیبزاده ـ سرپرســت ادارهکل موزههای کشــورـ
نیــز در فضای مجازی در واکنش به این حراجی ،درحالیکه
هفتمیــن دوره آن پایــان یافته و در دورههای پیشــین نیز
عرضه آثار تاریخی در این حراجی سابقه داشته است ،نوشت:
«هیچگونــه مجــوزی از ســوی اداره کل موزههای وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی برای حراج
ملی صادر نشــده است.با توجه به قدمت و نفاست این آثار،
خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده  ۵۶۱مجازات
اسالمی جرم محسوب میشود».
ادیبزاده همچنین در پاســخ به پیگیری ایســنا ،از بررسی
موضــوع حراج ملی و اعالم نتایج آن در روزهای آینده ،خبر
داد.
مطابق ماده  ۵۶۱قانون مجازات اســامی هر گونه اقدام به
خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشــور ،هر چند به
خارج کردن آن نیانجامد ،قاچاق محســوب شده و مرتکب،
عالوهبر استرداد اموال ،به حبس از یک تا سه سال و پرداخت
جریمه معــادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم
میشود.
همچنین ،براســاس ماده هفدهم قانون میراث ملی ،کسانی
که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید
از دولت تحصیل اجازه کرده باشــند .همچنین خارج کردن
آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشــد و اگر کسی بدون
اجازه دولت درصدد خارج کردن اشــیایی که در فهرست آثار
ملی آمده ،برآید اشیاء مزبور ضبط دولت میشود.

یک آهنگساز گفت :تلفیق درســت ایدههای کارگردان و آهنگساز و موقعیت خوب شنیده و
دیده شدن مجموعه روی ماندگاری و خاطره انگیز شدن آن موثر است.
بــه گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از باشــگاه خبرنــگاران جوان ،بهرام دهقان یار
در گفتوگویی رادیویی درباره ماندگار شــدن موسیقی مجموعههای خاطره انگیز برای دهه
شــصتیها مثل خانه مادربزرگه ،قصههای تا به تا ،شهر موشها ،خانه سبز و همسران گفت:
عوامل مختلف روی این مســئله تاثیر گذار اســت ،ولی به نظر من تلفیق درســت ایدههای
کارگردان و آهنگساز و موقعیت خوب شنیده و دیده شدن مجموعه روی ماندگاری و خاطره
انگیز شدن آن موثر است.
به گفته این آهنگســاز ،نزدیکی موسیقی فیلم این مجموعهها به داستانی که اتفاق میافتد
راز ماندگاری آن است.
او گفــت :در مجموعههایی مثل خانه ســبز و همســران در ابتدا تــاش میکردم ذهنیت
کارگردان را درباره مجموعه درک کنم که این با دیدن فیلمهای مختلف به اتفاق کارگردان
با موضوع نزدیک به فیلم و توجه به موســیقی متن این فیلمها میسر میشد و بعد موسیقی
فیلم را پیاده میکردم و بعد از تایید کارگردان کار ادامه مییافت و این فرآیند نشانه نزدیکی
فکر کارگردان و آهنگساز است که روی موفقیت کار موثر است.

علیرضا قربانی در خراسان رضوی روی صحنه
میرود

علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی  ۱۲و ۱۳
تیر  ۱۴۰۱در تاالر کاشــفی شــهر سبزوار روی
صحنه میرود.
بــه گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از
فارس ،علیرضا قربانی خواننده موســیقی سنتی
 ۱۲و  ۱۳تیر  ۱۴۰۱در تاالر کاشفی شهر سبزوار
روی صحنه میرود.
علیرضا قربانی خواننده پروژه «با من بخوان» که
در ابتدا به مدت  ۴۵شــب در تهران روی صحنه
رفت ،حاال بعد از پاندمی کرونا در شــهرهای مختلف کشــور اجرا میکند و نکته جالب قابل
اعتنا اینکه او  ۱۲و  ۱۳تیرماه در شهر سبزوار روی صحنه می رود.
قربانی شب گذشــته  ۴تیر  ۱۴۰۱پس از اجرای زنده همراه با عالیم قاسیماف در تاریخ دوم
تیرماه در شــهر بوداپست مجارستان ،در شــهر اراک با مخاطبان خود همصدا شد و آواز «با
من بخوان» را صرف کرد.
اجراهای علیرضا قربانی که در ســال  ۱۴۰۱و البته اواخر  ۱۴۰۰در شــهرهای مختلفی مانند
تبریز ،ســمنان ،دامغان ،یزد ،کرمان ،رفسنجان ،اراک ،شــیراز ،اصفهان ،گرگان و… روی
صحنه رفت ،در ادامه پروژه موسیقایی «با من بخوان» است که قبل از شیوع کرونا در تهران
آغاز شده بود و این خواننده  ۴۵شب با مخاطبان خود در پایتخت ایران همراه شد و حاال در
برخی از شهرهای کشور به اجرای این پروژه میپردازد.
نکتــه ویژه پــروژه «با من بخوان» در آینــده و در روند طبیعی اجراها ،برگزاری کنســرت
در اســتان خراســان رضوی و شــهر ســبزوار اســت که علیرضا قربانی در دو شــب در
تاریــخ  ۱۲و  ۱۳تیــر روی صحنه مــیرود تا برای اولین در این شــهر بــرای مخاطبان
خود بخواند

در شهر

دوشنبه6تیر /1401سال سوم /شماره1237

Vol.3.No.1237/ June .27.2022

www.sobhe-emrooz.ir
sobhe.emrooz.news@gmail.com

6
خبر

 ۱۵موافقت اولیه گردشگری کشاورزی در
خراسان رضوی صادر شد

معاون گردشــگری ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خراسان رضوی
گفت:از آغاز صدور دستورالعمل اجرایی گردشگری کشاورزی در ابتدای سال جاری تا کنون
تعداد  ۲۲طرح در جلســات کمیته فنی استان مورد بررسی قرار گرفت که تا کنون  ۱۵طرح
مورد موافقت قرار گرفته است.
به گزارش صبح امروز یوسف بیدخوری افزود :این موافقتهای اولیه در راستای عملی کردن
شعار «رونق تولید» و ایجاد تنوع در فعالیتهای گردشگری و بهرهمندی و آشنایی شهروندان
و گردشگران با فعالیتهای کشاورزی صادر شده است.
وی ادامه داد:عمده این طرحها در شهرستان مشهد و بقیه در شهرستانهای گلبهار ،سبزوار،
کالت ،زاوه ،طرقبه-شاندیز و فریمان قرار دارد.
معاون گردشــگری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خراسان رضوی
گفت:این طرحها پس از دریافت استعالمهای الزم و اجرای طرح مطابق با آیین نامه ،پروانه
بهرهبرداری دریافت کرده و بهطور قانونی مجاز به پذیرش گردشگر میشوند.
بیدخوری افزود :گردشــگری کشاورزی که زیرمجموعه گردشــگری روستایی قرار دارد به
توسعه سکونتگاهها و مناطق روستایی کمک میکند و در این نوع از گردشگری  ،گردشگران
با حضور در مزرعه ضمن آشــنایی با طیف متنوعی از فعالیتها و اقدامات حوزه کشــاورزی،
محصول مورد نظر خود را بهطور مستقیم خرید میکنند.
وی تاکید کرد :در گردشگری کشاورزی تغییر کاربری رخ نمی دهد بلکه فضاهای مورد نیاز
گردشگر با سازه سبک و هماهنگ با محیط طبیعی ایجاد میشود.
معاون گردشــگری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی خراسان رضوی از
مالکان مزارع بزرگ که دارای تنوع محصول تولیدی هســتند دعوت کرد در این زمینه فعال
شــوند و درخواست خود را برای بررســی به اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان و یا به ادارات شهرستان تحویل دهند.
اصطالح “گردشــگری کشــاورزی” یا “ ”Agri Tourismاز ترکیب دو واژه  Agricultureو
 Tourismتشکیل شده است و چهره جدیدی از گردشگری و بخشی از گردشگری روستایی
محســوب میشود که عالوه بر این که در بخش گردشگری قابل توجه و تعریف است یکی
از حوزه های نوین کسب و کار بین دو بخش گردشگردی و کشاورزی محسوب میشود.
خراســان رضوی دارای یکمیلیون هکتار سطح زیر کشت انواع محصوالت زراعی و باغی
آبی و دیم با هشــت میلیون تن انواع محصوالت اســت .این استان مقام اول کشور در تولید
زعفران ،رتبه دوم در تولید پســته ،رتبه سوم تولید انار و مقام چهارم کشور در تولید انگور را
در اختیار دارد.
رتبه اول کشــور در تولید زیره و مقام نخست در تولید گوشت قرمز ،رتبه دوم در تولید تخم
مرغ ،مقام ســوم در تولید شیر و مقام چهارم در تولید گوشــت مرغ نیز نشان از جایگاه این
استان در حوزه کشاورزی و دام و طیور است.
در کنار این ظرفیت عظیم ،با توجه به ورود ســاالنه بیش از  ۳۵میلیون گردشــگر داخلی و
خارجی به واسطه وجود بارگاه منور رضوی و نیز انبوه جاذبههای فرهنگی ،تاریخی و طبیعی،
توسعه و ترویج گردشگری کشاورزی میتواند به مثابه راهی نو برای رشد و توسعه اقتصادی،
جهش در تولید و افزایش ســطح درآمدی مردم این استان و افزایش حمایت از کشاورزان در
روستاها به حساب آید.

بازارچه دائمی صنایع دستی در کاروانسرای
بجنورد راه اندازی می شود؟

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی
گفت :این اداره کل به دنبال آن است تا بازارچه دائمی صنایع دستی را در محل کاروانسرای
سردار راه اندازی کند.
محمدرضا قهرمانیان در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به اینکه کاروان سرای سردار مربوط به
دوره قاجار اســت ،اظهار کرد :از آنجاییکه این کاروان سرا در بخش مرکزی شهر قرار دارد،
مرکز بســیار مناسبی برای راه اندازی مکان هایی همچون غرفه های تولید و فروش صنایع
دستی است.
وی افزود :اما مالکیت این مکان بر عهده بخش خصوصی است و آن ها برای راه اندازی این
پروژه همکاری الزم را با این اداره کل ندارند.
قهرمانیان ادامه داد :در حال حاضر غرفه های این کاروان ســرا که توســط اداره کل میراث
فرهنگی مرمت نیز شــده است به عنوان انبار استفاده می شود و مالکان این غرفه ها ترجیح
می دهند همچنان از این غرفه ها به عنوان انبار پشم ،پر ،ابر و  ...استفاده کنند.
وی تصریح کرد :تعدادی از صنعتگران صنایع دســتی را به سراغ مالکان برای اجاره غرفه ها
رفتیم اما هنوز کار به جایی نرسیده است.
این مقام مسئول تصریح کرد :در حال حاضر سه غرفه دائمی صنایع دستی در بجنورد و سه
غرفه نیز در فاروج راه اندازی شده و سه غرفه نیز در این شهرستان در حال ساخت است.
وی ادامه داد :از ســوی دیگر در محل کمربندی جدید در بجنورد نیز توسط بخش خصوصی
 ۱۱۵غرفه در حال ســاخت اســت که تعدادی از این غرفه ها به صنایع دســتی اختصاص
خواهد یافت.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی
افزود :پیشرفت فیزیکی این پروژه در حال حاضر تا  ۳۰درصد است.
وی تصریح کرد :خراســان شــمالی به لحاظ تنوع قومیتی که دارد دارای رشته های صنایع
دســتی زیادی است که تعداد آن ها به  ۶۰رشته می رسید که بیشترین تولیدات آن در حوزه
دست بافته های داری است.

بختک خشکسالی بر خراسان شمالی

منابعآبخراسانشمالیهرروزکمتر ازدیروز
بختک خشکســالی بر ذخایر سدها ،رودخانه ها و چشمه
ها ســایه انداخته است بگونه ای که هم اینک  ۶۸درصد
حجــم مخازن ســدهای این خطه خالی اســت که این
وضعیت توجه همــگان را در زمینه صرفه جویی مصرف
آب ضروری ساخته است.
با وجود خشکســالی ایجادشــده در ســال های گذشته
و همچنیــن مدیریت نامطلــوب منابــع آب تغییر ریل
سیاستگذاری حوزه آب با محوریت استقرار نظام حکمرانی
موثر میتواند زمینه کاهش مشکالت مردم در این بخش
را فراهم کند.
مدیریت منابع آب در حال حاضر با دشواریهای فراوان
دســت و پنجه نرم میکنــد ،پر واضح اســت که تداوم
مدیریــت منابع آب میتواند اســتان را در آســتانه یک
ابــر بحران قرار دهد که هم اینک عــاوه بر تغییر نگاه
مســووالن و کارشناسان محلی و استانی نگاه بلند دولت
را مــی طلبد تا بتوانیم منابــع آب موجود را حفظ و منابع
جدید از جمله استفاده از آب سبز و پساب شهری را خلق
کنیم و این شــرایط نیازمند توجه و نگاه جدی دولت به
خراسان شمالی است.
به اســتناد آمارها ،میزان بارشها در کشور و به تبع آن،
استان خراسان شمالی ،از کمترین میزان نیم قرن گذشته
هم کمتر است ،واقعیتی که رئیس مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران سازمان هواشناسی را واداشت اعالم کند
«خشکســالی بیسابقه در انتظار ایران است و خشکسالی
شدیدی ایران را در بر خواهد گرفت» .هشداری که هنوز
بسیاری از ما مردم ،آن را جدی نگرفتهایم و همچنان در
مصــرف آب و انرژی ،حد تعادل را نگه نداشــته و بهینه
مصرف نمیکنیم.
بر اســاس تحلیل شاخص «اســتاندارد بارش ،تبخیر و
تعرق» ( )SPEIدر بازه  ۱۰ساله ۷۴.۲ ،درصد از مساحت
استان خراسان شمالی درگیر خشکسالی است.
امروز بحران خشکســالی به بزرگترین چالش و تهدید
آخرین ســال از قرن حاضر تبدیل شــده است و اگر به
ضرورت یافتن راهکارهای تاثیرگذار و عملیاتی کردن این
راهکارها ،توجه نداشــته باشیم در آیندهای نزدیک شاهد
وضعیتی بســیار خطرناک و پیامدهایی فاجعهبار خواهیم
بود؛ بحرانی که همه ابعاد زندگی را در برگرفته و حیات را
به شکل جدی تهدید میکند.
کمشــدن آب و خشکسالی بحرانی است که گریبان کره
زمین را گرفته است و البته این وضعیت بغرنج در خراسان
شــمالی ما با وضعیت آب و هوایی گرم و خشــک بیشتر
نمایان بوده و از رودخانهها و چشمههای خروشان ،سرابی
بیش باقی نمانده است.
دشتهای خراسان شــمالی که روزگاری به دلیل پرآبی
مخازن زیرزمینی سرســبز بود اکنون میانگین افت سطح
آب این مخازن در دشــت ها  ۵۰سانتی متر برآورده شده
به طوریکه هشــت دشت استان ممنونه و ممنونه بحرانی
است و ســه دشــت آزاد نیز طرفیت های الزم را برای
برداشت آب ندارند.
از مجموع دشــت های مطالعاتی خراسان شمالی ،مانه،
«غالمان» و «قوری میدان» محدوده های آزاد هســتند
و هشت دشت ممنونه و ممنوعه بحرانی شامل سملقان،
بجنورد ،رباط قــره بیل ،جاجرم ،صفیآباد ،اســفراین و
قوچان  -شیروان است که برداشت بی رویه از این منابع

سبب شده است تا این منابع با افت شدید مواجه شوند.
استفاده بیرویه از آب در حالی انجام میشود که وضعیت
دشتها به ممنوعه بحرانی درآمدهاند بخشهای وسیعی
از خراسان شــمالی از افت سفرههای زیرزمینی آب تاثیر
گرفتــه و قلب دشــتها در بحران خشکســالی در حال
فرونشست اســت ،این پدیده خزنده مرگ پنهان زمین و
تهدید حیات است.
خشکســالیهای اخیر و کاهــش بارندگی افزایش مداوم
تقاضای آب برای مصــرف کنندگان مختلف را به همراه
داشــته اســت که موجب شــده آبخوان ها با افت شدید
ســطح آب زیر زمینی مواجه شــوند ،هم اینک وضعیت
آب در خراســان شــمالی از مرز بحران عبور کرده است
این در حالی اســت که پیشران اقتصادی این خطه بخش
کشاورزی است که تداوم خشکسالی این بخش کشاورزی
را سخت کرده است.
بخش کشــاورزی این اســتان از آب های سطحی و زیر
زمینی اســتفاده می کند اما با افــت آب های زیر زمینی
کشاورزان با چالش های زیادی رو به رو شده اند که بعضا
منجر به مهاجرت به شهرها شده است.
به همین لحاظ ،ادامه روند فزاینده افت منجر به پیدایش
شرایط بحرانی در برخی از آبخوان ها شده است ،در چنین
شرایطی بهره برداری بهینه از آبخوان ها و فراتر از آن در
سطح حوضه های آبریز نیازمند مدیریتی است که با توجه
به ویژگی های کمی و کیفی مخازن آب زیرزمینی بتواند
قابلیت آنها را از نظر توســعه یا اعمــال محدودیت بهره
برداری قبل از ایجاد وضعیت نامطلوب یا بحرانی تعیین و
از بروز خسارت جبران ناپذیر جلوگیری کند.
جایگاه آب در سند آمایش سرزمین استان

متوسط بارش دراز مدت این اســتان  ۲۶۷میلیمتر است
که حجمی معادل هفت میلیارد و  ۵۹۱میلیون متر مکعب
می شود که از کل حجم بارش دریافتی ۸۶ ،درصد معادل
 ۶میلیــارد و  ۵۲۹میلیون متــر مکعب آن به دلیل تبخیر
و تعریق از دســترس خارج شده و تنها یک میلیارد و ۶۲
میلیون متر مکعب حجم آب تجدید شونده در اختیار است
که برابر اســتانداردهای مصوب شــورای عالی صرفا ۷۵
درصد آن باید مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناســان آب منطقه ای خراســان شــمالی معتقدند:
ســیمای منابع آب اســتان از وضعیت کامال شکننده ای
دارد بــه نوعی هم اینک  ۵۰درصد کشــتزارهای آبی و
باغی اســتان با تنش آبی مواجه است که این وضعیت به
علت کاهش بارندگی ها ایجاد شده و به همین علت ۲۷۳
روستا اکنون با تنش آبی مواجه است.
بر اســاس گزارش ها هم اینک ساکنان مناطق مختلف
خراسان شمالی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می
کنند که آبرســانی با تانکر به  ۱۸روستا از جمله اقدامات
دولت برای رفع تنش آبی در برخی روستاها است.
هم اینک در بخش کشاورزی ،گردشگری طبیعی ،نقش
و کارکردی صنعتی متنوع منابع طبیعی و محیط زیست،
اشــتغال مولد پایدار و درآمد باال و ســایر موارد به طور
مستقیم بر محور آب است.
خراسان شــمالی در منطقه خشک و نیمه خشک ایران
قرار گرفته اســت که عالوه بر این موضوع در دهه های
اخیــر وقوع پدیده تغییر اقلیم یکی از عوامل تاثیر گذار بر
منابع آب استان بوده است.

سفرهای بهاری به خراسان رضوی  ۴۴درصد افزایش یافت
سرپرســت مرکز مدیریت اطالعات راهها و حمل و نقل جادهای خراســان رضوی
گفت :مقایسه میزان ورود مسافر و خودروهای سواری به استان طی بهار سال جاری
در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال  ۴۴درصد افزایش داشته است.
یوسف بنیاسدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :براساس عملکرد
سامانه های تردد شمار در  ۹ورودی استان طی بهار امسال ۲ ،میلیون و  ۶۳۸هزار
و  ۱۹۳دستگاه خودروی سواری وارد خراسان رضوی شده اند که در مقایسه با مدت
مشابه پارسال  ۴۴درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد :بر اســاس ثبت تردد خودروهای ســواری در پنج ورودی مشهد ،بهار
امســال  ۶میلیون و  ۷۹۷هزار و  ۷۸۳دستگاه خودروی سواری وارد مشهد شده اند
که نسبت به پارسال  ۱۹درصد افزایش ورود را شاهد هستیم.
سرپرست مرکز مدیریت اطالعات راهها و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت :با توجه به فروکش کردن شیوع کرونا و
لغو محدودیتهای سفر ،مقایسه آمار تردد خودروها در استان طی فروردین سال جاری و فروردین سال  ،۱۳۹۸نشان می دهد
سفرها با خودروی شخصی به خراسان رضوی به میزان پیش از شیوع کرونا بازگشته است.
بر اســاس گزارش ســامانه های پالک خوان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در جریان سفرهای
نوروزی حدود  ۴۵درصد ترددهای این استان را خودروهای پالکگذاری شده در دیگر استانها انجام داده اند.
به گزارش ایرنا ،حدود  ۹۰درصد از مسافران ،خودروی شخصی را برای سفر به مشهد و خراسان رضوی انتخاب می کنند.

بر اســاس آخرین آماربرداری منابع آب اســتان رقمی در
حــدود  ۹۸۸میلیون متر مکعب از منابع آب مورد مصرف
قرار می گیرد.
خراسان شمالی دارای  ۲شبکه رودخانه ای است ،رودخانه
اترک و سرشــاخه های متعدد آن در ناحیه شمالی استان
که بخش اعظم اســتان را در بر می گیرد و بخش جنوبی
استان که جزو حوضه آبریزی کویر مرکزی محسوب می
شــود از شبکه رودخانه ای و جریان آبی محدود برخوردار
است.
کسری مخزن آبخوان ها

معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای
خراســان شمالی گفت :میزان کل کسری مخزن آبخوان
های استان طی  ۲۵ساله اخیر معادل یک میلیارد و ۹۶۹
میلیون متر مکعب بوده است که به طور متوسط رقم ۷۰
میلیون متر مکعب کســری مخزن در هر ســال را نشان
می دهد .مهندس وحید واســطه افزود ۸۸.۴ :درصد آب
اســتان در بخش کشاورزی ۹.۵ ،درصد در بخش شرب و
حدود  ۲.۱درصد در بخش صنعت مصرف می شــود و در
حال حاضر چهار هزار و  ۱۱۶حلقه چاه غیر مجاز با حجم
برداشت  ۳۷.۵میلیون متر مکعب در استان وجود دارد.
وی اظهار داشــت ۴۵ :درصد مصارف استان از منابع آب
ســطحی و  ۵۵درصد آن از منابــع آب زیر زمینی تامین
می شود.
واســطه با بیان اینکه در حال حاضر سرانه آب هر فرد در
اســتان به زیر یکهزار و  ۵۰۰متر مکعب در سال رسیده
اســت که این در حالی اســت که حد تنش آبی یکهزار و
 ۷۵۰متر مکعب به ازای هر فرد در ســال می باشــد که
نشان دهنده تنش آبی در خراسان شمالی است.
وی افزود :لذا به لحــاظ اهمیت موضوع و اینکه یکی از
مهم ترین تنگاناهای ســاختاری توســعه استان ،کاهش
فزاینــده کمیت و کیفیت منابع آب و تداوم خشکســالی
ها است.
واســطه اظهار داشت :برای توسعه استان به خصوص در
بخش های زیر ســاختی نیاز به منابــع پایه ،به ویژه آب
داریم و توجه به پایداری منابع آب برای تضمین پایداری
توسعه در استان ،امری اجتناب ناپذیر است .
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای
خراسان شــمالی گفت :از  ۱۱محدوده مطالعاتی واقع در
اســتان چهار دشت ســملقان ،بجنورد ،شوقان ،رباط قره
بیل ،دانیــال نبی وضعیت ممنوعه دارند و چهار دشــت
شــیروان  -قوچان ،صفی آباد ،جاجرم و اسفراین وضعیت
ممنوعه بحرانی دارند ،به اســتثناء دشت بجنود که عالوه
بر افت ســطح اب ،تامین آب شرب نیز از دالیل ممنوعه
بودن این دشت است  .سایر دشت ها به دلیل افت سطح
آب زیر زمینی یا ممنوعه بحرانی تشخیص داده شده اند.
واســطه افزود :بیشترین افت متوسط ســاالنه در سطح
اســتان به ترتیب مربوط به آبخوان رباط قره بیل ،دانیال
نبی با مقدار  ۶۷سانتی متر و پس از آن شیروان ،قوچان
و اسفراین به ترتیب با مقادیر  ۶۰و  ۵۶سانتی متر است.
به طور کلی متوسط مجموع کسری آبخوان های آبرفتی
اســتان حجمی معادل با  ۶۹میلیــون و  ۷۰۰هزار متر
مکعب در سال اســت و بیشترین سهم کسری در استان
مربوط به آبخوان اســفراین با حجمی معادل  ۳۰میلیون
متر مکعب می باشد.

وی اظهار داشــت :میزان کل کســری آبهای زیر زمینی
استان ( تجمعی) افزون بر یک میلیارد و  ۹۶۹میلیون متر
مکعب است از این میزان حدود  ۶۹درصد کسری ساالنه
مخازن آب های زیر زمینی مربوط به نواحی جنوبی استان
و دشت های اسفراین (  ۴۷درصد) و نواحی شرقی استان
دشت قوچان  -شیروان ( ۲۷درصد) است.
وی افزود :هم اینک بر اســاس آمار برداری انجام شــده
بیــش از  ۸۸.۴درصد مصــارف آبی مربــوط به بخش
کشــاورزی ،حدود  ۹.۵درصد مربوط به مصارف شرب و
بهداشت و حدود  ۲.۱درصد بخش صنعت است.
وی اظهار داشت :در متوســط جهانی میزان مصارف به
صورت  ۷۰درصــد در بخش کشــاورزی ۲۰ ،درصد در
بخش صنعت و  ۱۰درصد در بخش شرب است.
این در حالی اســت که مطابق شاخص کمیسیون توسعه
پایدار ســازمان ملل ،مصرف بیش از  ۴۰درصد منابع آب
تجدید شــونده در هر کشــور به معنــای ورود به مرحله
بحران آبی می باشد.
بر این اساس با توجه به اینکه مصارف بیش از منابع آب
تجدید شونده استان است لذا این به معنی ورود به مرحله
بحرنی و فوق بحرانی است که البته بیشترین فشار نیز بر
منابع آب زیر زمینی وارد شده است.
منابع آبی زیر زمینی که قابل دسترس بودن در طول سال
 ،سهولت برداشت از این منابع و ارزان بودن استفاده از آن
سبب مصرف بی رویه آن شده است.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای
خراســان شــمالی گفت :در حال حاضــر از  ۱۱محدوده
مطالعاتی اســتان ،تنها ســه محدوده آزاد بوده که شامل
مانه ،غالمان و قوری میدان است و مابقی هشت محدوده
ممنونه و ممنوعه بحرانی اســت که شــامل ســملقان،
بجنورد ،ربــاط قره بیل ،جاجرم ،صفی آباد ،اســفراین و
قوچان  -شیروان اســت که البته برخی از محدوده های
آزاد نیز فاقد پتانســیل قابل توجه است .برداشت بی رویه
از این منابع ســبب شده اســت تا این منابع با افت شدید
مواجه شــده و در حال حاضر متوسط افت سطح آب زیر
زمینی  ۵۰سانتی متر در سال است.
واسطه افزود :افت مستمر برخی آبخوان ها  ،سبب میرایی
آبخوان ها شده اســت ،آب شرب اغلب روستاها از منابع
آب چشــمه ،قنات و یا چاه ها تامین می شود که در حال
حاضر به دلیل کاهش بارش  ،افزایش برداشــت از منابع
آب زیر زمینی بیش از میزان تجدید شوندگی آن ،خشک
شــده و با کیفیت آنها نزول یافته اســت لذا برای تامین
پایدار آب شرب این مناطق ناگزیر باید به فکر منابع جدید
بود که آن هم نیازمند اعتبارات بسیار است.
وی گفت :کشــاورزی وابستگی زیادی به آب زیر زمینی
دارد ،در برخی از دشــت ها ،افت مســتمر منابع آب زیر
زمینی و عدم تامین آب ســبب شده تا بسیاری از ارارضی
مرغوب بال استفاده مانده و بسیاری از باغات چندین ساله
رو به نابودی روند.
وی اظهار داشــت :در مورد صنعت نیز کمبود منابع آب،
توسعه صنعت را در بسیاری از مناطق دچار مشکل کرده
اســت در اغلب مناطق امــکان تخصیص آب زیر زمینی
وجــود نــدارد و به همین دلیــل صنایع اغلــب ناچار به
خرید چاه آب کشــاورزی می شوند که آن هم مسایل و
مشکالت دیگری دارد.

اخذ  ۱۲مصوبه از وزیر کشور برای رفع چالش های شهری بجنورد
شــهردار بجنورد از اخذ  ۱۲مصوبه از وزیر کشــور برای رفع چالش های شــهری
بجنورد خبر داد.
جواد حمیدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :در نشست و همراهی یک روزه سفر
وزیر کشور به استان که به دلیل سفر ریاست جمهوری انجام شده بود ،موفق به اخذ
 ۱۲مصوبه برای توســعه و حل مشکالت شهری بجنورد شدیم و وزیر کشور دستور
ویژه برای  ۱۲معضل و مشکل شهر بجنورد مصوب کرد.
وی با بیان اینکه با اجرایی شــدن این مصوبات بخش اعظمی از مشکالت شهری
مردم رفع می شــود و شهرداری بجنورد به درآمد پایدار شهری خواهد رسید ،افزود:
در بحث الحاق  ۲۷۰هکتار از اراضی موسوم در  ۷منطقه بجنورد به محدوده شهری،
دستور ویژه وزیر اخذ شد و پس از بررسی در وزارت راه شهرسازی به محدوده شهر افزوده میشود.
وی خاطرنشــان کرد :ارتقای درجه شــهرداری بجنورد از  ۱۰به  ۱۱از دیگر مصوبات وزیر کشور برای شهر بجنورد بود که
تأثیر بسزایی برای اعتبارات شهری دارد.
شهردار بجنورد اظهار کرد :با دستور وزیر کشور ،مجوز بازگشایی ادامه خیابان طالقانی که در مسیر فرودگاه به بن بست رسیده
بود از فرودگاه اخذ شد و این مسیر بازگشایی میشود.
وی افزود :طرح و تملک امالک ضلع غربی امامزاده سید عباس (ع) در راستای اجرای طرح توسعه امام زاده ،وصول مطالبات
شهرداری از دستگاه های اجرایی ،دریافت قیر رایگان و… از مصوبات وزیر کشور برای شهر و شهرداری بجنورد بود است.
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توافق نهایی پرسپولیس با مهاجم
بیانضباط دوران برانکو

مهاجم نیجریه ای پیشــین تیم فوتبال پرسپولیس در آســتانه بازگشت به جمع سرخپوشان
پایتخت است.
به گزارش خبرنگار مهر ،گادوین منشأ مهاجم نیجریهای فصل گذشته مس رفسنجان با اتمام
قراردادش پیشــنهاد پرسپولیس را دریافت کرده است تا بار دیگر پیراهن این تیم را در فصل
آینده لیگ برتر بر تن کند.
منشــأ که ســابقه حضور برای نیم فصل در جمع سرخپوشــان پایتخت را دارد به دلیل بی
انضباطیهای متعدد از سوی برانکو ایوانکوویچ سرمربی وقت این تیم کنار گذاشته شد تا در
تعطیالت نیم فصل به استقالل بپیوندد .با این حال او نتوانست در پیراهن این تیم بدرخشد
تا از جمع استقاللیها نیز جدا شده و فوتبال خود را در مس رفسنجان احیا کند.
منشأ در حالی پیشــنهاد حضور در جمع شاگردان یحیی گل محمدی را دریافت کرده است
که این باشــگاه برای تقویت خط حمله خود عالوه بر تالش برای جذب او دنبال کاسیانو از
ویزال پرتغال اســت.مهاجم نیجریهای مس به توافقات مالی و جزئیات قرارداد با پرسپولیس
نیز رسیده اما هنوز آن را امضا نکرده است.
باید دید بازیکن پر حاشیه دوران برانکو ایوانکوویچ میتواند به خط حمله پرسپولیس در فصل
آینده کمک کند یا بار دیگر با بی انضباطیهای خود مشکل آفرینی خواهد کرد.
منشأ در صورت تأیید قراردادش از سوی بخش حقوقی قرارداد دوساله خود را تا پایان هفته
جاری امضا میکند تا در تمرینات پیش فصل نیز شرکت کند.

پیام مشکوک کاپیتان استقالل

پای سرخها روی پوست موز ؛

بند عجیب در قرارداد خرید جنجالی پرسپولیس

خرید جنجالی بازار نقل و انتقاالت تابستانی
پرســپولیس بندهای عجیب مالی در قرارداد
یک ســاله خود دارد که یکی از آنها دریافت
چنــد میلیارد تومان به شــرط حضور در ۵۰
درصد بازیهاست!
به گزارش خبرنگار مهر ،باشــگاه پرسپولیس
فعالیت نقل و انتقاالت تابســتانی خود را در
حالی آغاز کرد که طبق مصوبه هیأت مدیره،
سقف  ۱۲میلیارد تومان برای جذب بازیکنانی
که ســابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران را
دارند در نظر گرفت.
از ایــن رو رضا درویش مدیرعامل باشــگاه
پرســپولیس توانســت علیرضــا بیرانوند و
ســروش رفیعی را به این تیم باز گردانده و با

مرتضی پور علی گنجی ،دانیال اسماعیلی فر
و گئورگی گولسیانی قرارداد ببندد.
درویــش پس از جذب ســتارههای اســم و
رسم دار فوتبال باشگاهی کشور سراغ پدیده
مســابقات فصل گذشــته هم رفت تا سعید
صادقی را که در آخرین اردوی تیم ملی ایران
حضور داشت و بیشــترین تعداد پاس گل را
در فصل گذشته نیز داشت به خدمت بگیرد.
صادقی که پیشــنهاد همزمان از اســتقالل
تهران داشــت چند روزی را در امارات پشت
ســر گذاشت تا پیشــنهاد از این کشور را نیز
بررسی کند اما مبلغ پیشنهادی آنها پایین بود
تا صادقی قید دریافت دالر را زده و در تهران
بــازار گرمی خود برای گرفتــن میلیاردهای

511/1ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 140160306006001188
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جالل کســرائی مقدم فرزند محمدرضا به شــماره
شناسنامه  2601صادره از مشهد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  406/65متر
مربع ( چهارصد وشــش وشصت وپنج صدم مترمربع) قسمتی از پالکـ  75مجزی از  12فرعی از
اراضی منصوریه پالک  242اصلی دهســتان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت
ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رســمی شــوکت کریمی محرز گردیده است .لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده
 13قانــون آئین نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و
کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 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 دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول .1401/4/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
سید امین موسوی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/2ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 140160306006001181
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محسن گجین فرزند حسین به شماره شناسنامه  8صادره از سرایان
و برابر شماره  140160306006001182هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای کاظم گجین فرزند حسین بشماره
شناسنامه  9978صادره از سرایان و برابر رای شماره  140160306006001183هیات اول موضوع ماده
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای محمد گجین فرزند حسین بشماره شناسنامه  193صادره از سرایان هر کدام نسبت به
دودانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  24/50متر مربع ( بیست و چهار و پنجاه صدم
مترمربع) قســمتی از پالکـ  1063متصل به  1052فرعی از ارضی پشــت دستک منظر پالک 132
اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک
رسمی محمدمهدی محمد پور 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 روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 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 .1401/4/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
سید امین موسوی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/3ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

بیشتر را ادامه دهد.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نیز
از نرفتن صادقی به امارات استقبال کرد و در
تماس با او بــه وی اطمینان داد در صورت
عدم مصدومیت میتوانــد در ترکیب اصلی
بازی کند.
گل محمــدی برای اینکه خیــال صادقی را
راحــت کند قول حضور وحید امیری در دفاع
چــپ را داد و هیچ بازیکنی را هم به خدمت
نگرفت تا جا برای حضور صادقی باز شود.
اصرار ســرمربی پرســپولیس به صادقی و
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باعث شد تا دو
طرف بار دیگر پای میز مذاکره بروند اما مدیر
برنامههای این بازیکن درخواســت مبلغی را

کنــد که نیاز به مصوبه جدیــد هیأت مدیره
پرسپولیس داشت.
درویش برای اینکه خطــای حقوقی نکرده
باشد ســقف  ۱۲میلیارد تومانی را به صادقی
پیشــنهاد داد اما بندهای مالی در قرارداد او
گنجاند تــا او را تبدیل به گران قیمت ترین
بازیکن نقل و انتقاالتی پرسپولیس کند.
در آپشــنهای مربوط به قــرارداد صادقی
گزینههایــی همچــون میزان حضــور در
بازیهــای فصل ایــن تیم (حــدود نصف
مســابقات فصل) ،میزان رضایت سرمربی،
تأثیرگــذاری فنی در تیم و… وجود دارد که
این بازیکن بابت آنها  ۴میلیارد تومان غیر از
مبلغ قرارداد اصلیاش دریافت میکند.

ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 140160306006001213
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد قدرت پناه فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه
 2534صادره از تربت حیدریه نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت 2744/15
متر مربع ( دوهــزار و هفتصد و چهل و چهار و پانزده صدم مترمربع) که مقدار  289/12مترمربع
آن طبق نظریه امور منابع آب در حریم کال قرار دارد .قســمتی از پالک  231فرعی اراضی ضیاء
الدین علیا پالک  226اصلی دهســتان اربعه واقــع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از ورثه
مالک رسمی ســید محمدباقر طباطبایی محرز گردیده اســت .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر 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 یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .تاریخ انتشار نوبت اول:
 .1401/4/6تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
سید امین موسوی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/4ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 140160306006000555
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم پریرخ حســنی فرزند عباســعلی به شماره شناسنامه
 1002صادره از تربت حیدریه نســبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  70/44متر
مربع ( هفتاد و چهل صدم متر مربع ) قســمتی از پالکـ  900فرعی از اراضی ضیاءالدین ســفلی
پالک  126اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
خریداری از ورثه مالک رسمی عبدالحسین صادقی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13قانون آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها
منتشــر تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ
انتشــار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .تاریخ انتشار نوبت اول .1401/4/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
سید امین موسوی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی .نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20وبرابر رای شماره 140160306020000110
مــورخ  1401/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر درواحد ثبتی حوزه ثبت
ملک بجســتان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید براتی به شناسنامه شماره  1کد
ملی  5629936719صادره بجســتان فرزند محمدحسین درششدانگ یکباب منزل مسکونی
به مساحت 188/25مترمربع  ،تمامت پالک ثبتی  71فرعی از یک اصلی واقع دربخش دوگناباد

صادقی در حالی پای برگه قرارداد یکســاله
قطعی با پرســپولیس را امضا کرد که یکی از
هواداران متمول این باشــگاه که در خارج از
کشــور حضور دارد همچون سایر خریدهای
تابستانی پرســپولیس حاضر شده است مبلغ
عجیب  ۴میلیارد تومانــی را به او بپردازد تا
این بازیکن با مبلغــی نزدیک به  ۲۰میلیارد
تومان به پرسپولیس بپیوندد.
رقمی غیر قابــل قبول بــرای بازیکنی که
درخشــش او تنها به واسطه چند پاس دادن
در فصل گذشــته رقم خورده و نه موفقیتش
تداوم داشته و نه ســابقه زیادی در تیم ملی
دارد و نه این کــه امتحانش را در تیم های
بزرگ پس داده است.

حوزه ثبت ملک بجســتان به آدرس  :بجســتان – خیابان امام خمینی – کوچه سرپل –پالک 1
خریداری مع الواســطه از محل مالکیت خانم فضه بچه حسن بجســتانی ثبت شده ذیل صفحه
 151دفتر امالک جلد  14محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در نوبت به
فاصله  15روز از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشار در شهرهاودر روستاهارای هیات الصاق
تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و درروســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم ورســید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه
اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی دادخواســت به دادگاه عمومی محل
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 .1401/4/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی .نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20وبرابر رای شماره  140160306020000109مورخ
 1401/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد موسی زاده بجستانی به شناسنامه شماره  33کد ملی
 5629774840صادره بجســتان فرزند محمدعلی درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت
 298/75مترمربع  ،تمامت پالک ثبتی  218فرعی از یک اصلی واقع در بخش دوگناباد حوزه ثبت ملک
بجســتان به آدرس :خیابان امام خمینی (ره)  16خریداری مع الواســطه از محل مالکیت آقای حسن
صادقیان بجستانی نسبت به چهار دانگ و خانم شهربانو سلیم زاده نسبت به دو دانگ ثبت شده ذیل
صفحه های  59و  61دفتر امالک جلد  3گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در نوبت به فاصله
 15روز از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشار در شهرهاودر روستاهارای هیات الصاق تا درصورتیکه
اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید 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 دراین صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،
گواهی دادخواست به دادگاه عمومی محل 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 .1401/4/6 :تاریخ
انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی .نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وســاختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20وبرابر رای شــماره 140160306020000108
مورخ  1401/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک
بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا قنبریان به شناسنامه شماره  1کد ملی
 5629769448صادره بجستان فرزند حجی نقی درششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان به
مساحت  31مترمربع  ،قسمتی از پالک ثبتی  237فرعی از دو اصلی واقع دربخش دوگناباد حوزه ثبت
ملک بجستان به آدرس :بجستان – بلوار مطهری – جنب ملک آقای خیری خریداری مع الواسطه
از محل مالکیت خانم ها عزت شریف بجستانی و صدیقه شریف بجستانی محرز گردیده است  .لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین
نامه مربوطه این آگهی در نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه ومحلی /کثیرالنتشار در شهرهاودر
روستاهارای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت

کاپیتان استقالل تهران با انتشار پیامی گمانهزنیها درباره جداییاش از این تیم را بیشتر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،باشگاه اســتقالل تهران با وجود قهرمانی این تیم در فصل گذشته
رقابت های لیگ برتر فوتبال هنوز در نقل و انتقاالت تابستانی نقش فعالی نداشته است.
این در حالی اســت که مدیران این باشگاه تمدید قرارداد بازیکنان فعلی را یکی از مهم ترین
دغدغه های خود دانسته اما در همین راستا نیز تالش خاصی نکرده اند.
وریا غفوری کاپیتان اســتقالل که قراردادش با ابی پوشــان به پایان رســیده است با انتشار
نوشته ای در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به شایعات جدایی اش از این تیم دامن زد.
وریا در بخشــی از پیام خود آورده اســت « :روزگار عجیبی است .چه بی پروا در برابر آفتاب
تابان ،پرنده را از داشــتن آسمان آبی محروم می کنند .چه بی پروا سکوت آرام بخش ساحل
ما را با قدم های اهســته و هرز می شکنند .گویی صدلی زیبای پرندگان به مذاقشان خوش
نمی آید »...این پیام با جمالتی دیگر ادامه پیدا می کند که ظاهرا نشــان می دهد اســتقالل
برای کنار گذاشتن غفوری برنامه دارد.
از فوالد خوزستان به عنوان یکی از تیم های خواهان غفوری نام برده می شود.

محرمی زیر ذرهبین اسکوچیچ

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان روز یکشنبه دیدار دو تیم دینامو زاگرب کرواسی و شکندیا
اسلونی را از نزدیک تماشا میکند و نظارهگر عملکرد «صادق محرمی» خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،دراگان اســکوچیچ به همراه کرونوسالو رندولیچ دستیارش در تیم ملی امروز
دیدار دو تیم دینامو زاگرب و شکندیا را از نزدیک نظاره می کند.
صادق محرمی در تیم دیناموزاگرب کرواســی توپ میزند و اســکوچیچ و دستیارش ضمن
بررسی عملکرد این بازیکن ،درباره آخرین وضعیت آمادگی وی با سرمربی تیم دینامو زاگرب
دیدار خواهند کرد.

محل وقوع ملک تسلیم ورسید 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 دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی دادخواست به دادگاه عمومی محل 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 .1401/4/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی .نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20وبرابر رای شماره 140160306020000111
مــورخ  1401/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر درواحد ثبتی حوزه ثبت
ملک بجســتان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت احتشامی مرندیز به شناسنامه
شــماره  2کد ملی  5629944479صادره بجســتان فرزند حســن درششــدانگ یکباب منزل
مســکونی به مســاحت  149/70مترمربع  ،تمامت پالک ثبتی  1189فرعی ازیک اصلی واقع
دربخش دوگناباد حوزه ثبت ملک بجستان به آدرس  :بجستان – خیابان هفت تیر – جنب مطب
دندانپزشــکی دکتر غفاری خریداری مع الواسطه از محل مالکیت آقای عباسعلی بلنک و بانو ماه
جان شاهدوست بجستانی محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشــار در شــهرهاودر روستاهارای هیات
الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و درروســتاها از تاریخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه
اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی دادخواســت به دادگاه عمومی محل
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 .1401/4/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بجستان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی .نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20وبرابر رای شماره  140160306020000107مورخ
 1401/03/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره حســن نیا ســریده به شناسنامه شماره  790کد ملی
 5629967762صادره بجستان فرزند محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت  18/54مترمربع
قســمتی از باقیمانده پالک ثبتی  146فرعی ازیک اصلی واقــع دربخش دوگناباد حوزه ثبت ملک
بجســتان به آدرس :بجستان – خیابان امام خمینی – روبروی مسجد ساباط – پالک  241خریداری
مع الواسطه از محل مالکیت سید رضا شجاعی محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی
در نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشار در شهرهاودر روستاهارای هیات
الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
ورسید 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 دراین صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض  ،گواهی دادخواست به دادگاه عمومی محل 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:
 .1401/4/6تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/22 :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
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سفر بزرگترین کشتی هیبرید جهان
 ۲۰۲۴آغاز می شود

شرکت «بریتانی فریز» اعالم کرد بزرگترین کشتی هیبرید جهان به نام
سنت مالو در  ۲۰۲۴میالدی آغاز به کار می کند.
به گزارش اینترستینگ انجینرینگ ،این کشتی  ۶۳۹فوتی مجهز به یک
باتری با ظرفیت  ۱۱.۵مگاوات ساعت است.
چنین ظرفیتی تقریبــ ًا دو برابر ظرفیت معمول بــرای نیروی محرکه
هیبریدی در کشــتی های دریایی است .همچنین این کشتی جایگزین
یکی از مدل های قدیمی این شــرکت می شود که در مسیر سنت مالو
(فرانسه) به پورتسموث (انگلیس) فعالیت می کرد.
کریستوفر ماتیو مدیر ارشد اجرایی بریتانی فریز در این باره می گوید :قایق
های باتری دار در حوزه حمل ونقل حافظ محیط زیست پیشرو هستند .ما
با همکاری شرکایمان قصد داریم کشتی هایی حافظ محیط زیست را در
منطقه محل فعالیت مان به کار گیریم.در کشتی سنت مالو چند سیستم
ترکیب شــده اند که به بهینه سازی مصرف انرژی طی سفر و همزمان
ارتقای کارآمدی منجر می شــود.این کشتی همچنین مجهز به قابلیت
هایی خواهد بود که آن را حافظ محیط زیست می کند.
ویژگــی هایی مانند بهره وری بهینه انرژی ،قدرت هیبریدی ،و پالگین
کنار ســاحل ،در مقایسه با پیشرانه های دیزلی ،پتانسیل بهبود کاهش
انتشار گازهای گلخانه ای را تا  ۱۵درصد دارند.

تولید لباس ایمن برای کنترل تب
نوزادان با خاصیت آنتیباکتریال

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید لباسی ایمن برای
کنترل تب در نوزادان با خاصیت آنتیباکتریال شده است.
به گزارش ســتاد توسعه فناوری نانو ،یک شــرکت دانشبنیان ،لباس
آنتیباکتریال تبنمای نوزاد تولید کرده اســت که در صورت بروز تب
ت نانومحصوالت دیگری نظیر
در کودک ،تغییر رنگ میدهد .این شرک 
زیرپوش آنتیباکتریال ،نانوکلوئید کیتوسان و پودر سیلیکای مزومتخلخل
 ۱۵-SBAرا در لیست محصوالت خود دارد.
تب ،واکنش دفاعی بدن و عالمت یک بیماری است و ممکن است به
دالیل مختلف ایجاد شود .در کودکان تب میتواند عالمت بیماری مهمی
باشــد ،بهخصوص در مواردی که تب طول بکشد یا تکرار شود و اگر در
زمان معین تشخیص داده نشود منجر به اتفاقات خطرناک برای کودکان
شده و سالمتی ایشان را به خطر بیندازد.
با توجه به اینکه بچهها قادر نیســتند وضعیت جسمی خود را به خوبی
توصیف کنند ،شاید تشخیص تب داشتن یا نداشتن کودک ،برای پدر و
مادر کاری دشوار باشد .اما والدین میتوانند به وسیله لباس کودک تب
نما تب فرزند خود را بالفاصله تشــخیص داده و بعد از آن برای درمان
آن اقدام کنند .لباسهای تبنمای هنگامی که دمای بدن کودک از ۳۷
درجه سانتیگراد باالتر میرود ،به آرامی تغییر رنگ میدهد و با افزایش
دما به باالتر از  ۳۸درجه سانتیگراد برسد ،کامال سفید میشود.

سازمان آگهیها051-38929823 :
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

با رشد فناوری و توســعه اینترنت طی سالهای
اخیــر ،اعتیاد بــه اینترنــت در میــان کودکان
و نوجوانــان ،به یــک نگرانی بــزرگ در میان
خانوادههای سراسر جهان ،بدل شده است.
به گزارش مهر؛ اینترنت ،طی ســالهای اخیر و
همگام با رشــد روزافزون فناوری ،از یک کاالی
لوکس ،به ابزاری کارآمد ،با ضریب نفوذ بســیار
باال در زندگی روزمره افراد ،بدل شــده اســت.
دسترسی به این فناوری نوظهور ،به حدی فراگیر
شده است که تقریب ًا همه شئون زندگی اجتماعی
افراد در جوامع مدرن ،به خود وابسته ساخته است.
بی شک آمار موجود در مورد همه گیری استفاده
شــهروندان از اینترنت طی سالهای اخیر عالوه
بر وجــوه مثبت ،نقاط تاریکی نیز در پی داشــته
است .اعتیاد به اینترنت آنهم در میان کودکان و
نوجوانان یکی از آسیبهای بزرگ توسعه فناوری
یاد شده ،محسوب میشود.
ایــن پدیده که اکنون در برخی کشــورها به مرز
هشــدار رسیده اســت ،در میان کودکان به ویژه
نوجوانــان تا حــدی پیش رفته اســت که طی
ســالهای اخیر مواردی از مرگهــای مرتبط با
اعتیاد به بازیهای آنالین نیز خبرســاز شدهاند از
همین رو آشــنایی بیشــتر با این پدیده و به کار
بستن تدابیری برای جلوگیری از بروز آن از سوی
کشورها و پلتفرمهای مختلف ضروری است.
نشانگان اعتیاد کودکان و نوجوانان به اینترنت
*صرف وقت زیاد برای انجام فعالیتها (بیش از
 ۲ساعت در روز)
*احساس هیجان و سرخوشی زیاد در حین انجام
فعالیت در اینترنت
*احســاس بی قراری و افســردگی در زمانی که
مشغول فعالیت نیست
*اضطراب
*اضافه وزن یا از دست دادن وزن
*انزوا
*ناتوانــی در از دســت کشــیدن از فعالیتهای
اینترنتی
*رها کردن فعالیتهای ورزشی و اجتماعی
*فراموش کــردن وظایــف تحصیلــی و افت
تحصیلی
*اختالالت خواب
*دروغ گفتن
*بروز خســتگی و پرخونی چشــم ،سردرد ،درد
ناحیه مچ و ساعد ،کمر درد
*فراموش کردن بهداشت شخصی و یا وعدههای
غذایی
*کاهش مهارتهای اجتماعی
*فردگرایی و انزوای اجتماعی
*خشکی چشم و ضعف بینایی
آمار اتصال و اعتیاد کودکان به اینترنت

به عقیده کارشناســان ،کودکان یکی از آســیب

Lorem ipsum

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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دفتر خراسان شمالی٠٥٨٣٢٢٥٩٠١٨ :

روزانه چند ساعت استفاده کودکان از اینترنت مناسب است؟

نشانگان اعتیاد مجازی فرزندان

پذیرترین اقشــار هر جامعه در برابر معضل اعتیاد
به اینترنت هستند .بر اساس آمار مؤسسه سالمت
رفتار و خدمات مبارزه بــا اعتیاد «،»Webroot
کــودکان بین  ۸تا  ۱۸ســال آمریکایی ،به طور
متوسط ۴۴.۵ ،ساعت در هفته را در حال استفاده
از ابزار دیجیتال متصل به اینترنت هســتند و این
امر ،ســبب نگرانی بسیاری از والدین شده است.
این در حالی اســت که بر اســاس بررسیهای
میدانی صورت گرفته ،حدود  ۲۳درصد از نوجوانان
( ۳۱درصد پسران و  ۱۳درصد دختران) ،احساس
میکنند که دچار اعتیاد به فضای مجازی شدهاند.
بــر اســاس آمــاری دیگــر از وبــگاه «The
 ،»Recovery Villageمتعلق به تاریخ  ۳ژوئن
 ،۲۰۲۲کودکان بین  ۸تا  ۱۰سال به طور متوسط
 ۸ســاعت در روز را از انــواع ابــزار الکترونیکی
اســتفاده میکنند که عمده این زمان به شــکلی
فزاینده ،به وب گردی در اینترنت اختصاص دارد.
کودکان  ۱۰تا  ۱۸ســاله نیز به طور متوسط بیش
از  ۱۱ســاعت در روز را از شــبکههای اجتماعی
اســتفاده میکننــد .تأثیر تمام ایــن مدت زمان
استفاده از اینترنت روی مغز در حال رشد کودکان
اثرات مخرب شدیدی دارد.
زمان ایده آل برای استفاده کودکان از
اینترنت

ایــن در حالی اســت که بر اســاس برآوردهای
روانشناســان از مدت زمان مناســب اســتفاده
کودکان از اینترنت ،کودکان زیر  ۲سال ،به هیچ
وجه نبایــد از ابزار دیجیتال ماننــد تلفن همراه
هوشمند و تبلت استفاده کنند .این در حالی است
که باید برای کودکان  ۲تا  ۱۰ســال ،حداکثر ۱
ســاعت زمان اســتفاده از اینترنت در نظر گرفته
شود و این میزان در سنین باالتر و نوجوانی ،نباید
به بیش از  ۲ساعت برسد.
دکتر داگالس جنتیل ،مدیر آزمایشگاه تحقیقات
رســانه در دانشگاه ایالتی آیووا ،طی اظهار نظری
در این مورد مدعی شده است که تقریب ًا از هر ده
نوجوان ،یک نفر با عالئم شدید آسیبهای ناشی
از اعتیاد به بازیهای رایانهای ،از جمله ،آســیب
به مدرسه ،خانواده و عملکرد روانی ،مواجه است.
این آماری نگران کننده محسوب میشود.
فراتــر از اعتیاد به بازیهــای رایانهای ،کودکان
و نوجوانان ،این روزهــا ،اوقات فراغت خود را با
فعالیتهای اینترنتی ،مانند شبکههای اجتماعی،
وبالگ نویسی ،وب گردی و … پر میکنند.
آســیبهای روحی و جسمی بیشــمار این نوع از

اعتیاد ،بسیاری از دولتهای پیشرو در جهان را بر
آن داشته است تا با ارائه پیشنهادات تنظیمگرانه،
خطرات موجود در این مسیر را به حداقل برسانند.
بازنگری قوانین در چین به منظور کاهش آمار
اعتیاد کودکان به اینترنت

چین اقدامات ســختگیرانه خود برای جلوگیری
از معتاد شــدن کودکان این کشــور به محتوای
آنالیــن مختلــف را از ســال  ۲۰۱۹به صورت
جــدی آغاز کــرد .قانونگذاران این کشــور در
روز  ۱۷اکتبر به بازنگــری در قوانین این حوزه،
رأی دادنــد و از ارائهدهنــدگان خدمات آنالین
خواســتند محدودیتهایی برای زمان و مصرف
افراد زیر ســن قانونی از اینترنت تعیین کنند .بر
اســاس گزارش خبرگزاری شینهوا ،قانونگذاران
ارشــد چینی در تاریخ یاد شده به اصالح قوانین
موجود ،در راستای ممنوعیت استفاده از خدمات و
محصوالت اینترنتی که باعث بروز اعتیاد در بین
کودکان میشود ،رأی مثبت دادند.
بازنگری یاد شــده ،پس از طی نمــودن فرایند
بررســی ،ســرانجام در تاریخ  ۱ژوئن  ۲۰۲۱به
تصویب و اجرای قانون اصالح شــده جلوگیری
از اعتیاد اینترنتی چین ،منتج شــد .این بازنگری
شــامل فصل جدیدی در مورد حفاظت از فضای
ســایبری به منظور روشن شــدن مسئولیتهای
هر نهاد اســت .بر اساس یکی از مفاد این قانون،
والدیــن موظف شــدند که نرمافــزاری را روی
تلفنهــای همراه یــا رایانهها نصــب کنند تا از
کودکان در برابر محتوای مضر آنالین محافظت
کنند و زمان اســتفاده آنها از اینترنت را کنترل
کنند.
حــدود  ۴ماه پس از اتمــام بازنگری ،خبرگزاری

شینهوا ،در تاریخ  ۱سپتامبر  ،۲۰۲۱خبر از اجرای
قانون جدیدی در حوزه مبارزه با اعتیاد کودکان به
اینترنت داد .بر اساس قانون جدید ،ارائهدهندگان
بازیهای آنالیــن فقط میتوانند روزهای جمعه،
شنبه ،یکشــنبه و تعطیالت رسمی ،از ساعت ۸
بعد از ظهر تا  ۹شــب به خردساالن خدمات یک
ســاعته ارائه دهند .عالوه بر این ،ثبت نام و ورود
کاربران به سیســتم بازیهــای آنالین ،صرف ًا از
طریق هویت حقیقی افراد میسر است.
الیحه کالیفرنیا؛ راهکار برای مبارزه با اعتیاد
کودکان به رسانههای اجتماعی

وبگاه وال اســتریت ژورنال ،در تاریخ  ۱۵مارس
 ،۲۰۲۲طی مقالهای خبر از مطرح شدن الیحهای
تحت عنوان «کالیفرنیــا» در کنگره آمریکا داد.
هدف از طرح این الیحه ،پیشنهاداتی برای مهار
نفوذ رســانههای اجتماعی بر جوانان عنوان شد.
پیشنویس قانون یاد شــده ،شرکتهای فناوری
را در قبال اعتیاد به رســانههای اجتماعی مسئول
میکند.
الیحه یاد شــده ،به والدین و سرپرســتان ،این
امکان را میدهد که نســبت به وجــود تبلیغات
و طراحــی ترویجدهنده به اســتفاده اجباری ،از
پلتفرمهای بزرگ فناوری شــکایت کنند .این امر
باعث میشود که شرکتها بدون توجه به اینکه
آیا عمــداً محصوالت خود را اعتیــادآور طراحی
کردهاند یا سهواً ،پاسخگو میشوند.
بر اســاس اعالم یکی از پیشنهاددهندگان طرح
یاد شــده ،این لوایح برای بهبود تجربیات آنالین
کودکان از دو زاویه مجزا نوشته شده است .بخش
نخســت ،هدایت عملکرد شرکتهای فناوری از
اولویتها محسوب میشــود .بخش دوم ،در پی

وادار کردن شــرکتها برای تقبــل هزینههای
اجتماعی اعتیاد آنالین جوانان آمریکا است.
وبگاه فوربز ،یک ماه بعد ،در تاریخ  ۶می ،۲۰۲۲
طی گزارشــی خبر از تصویب الیحهی مسئولیت
رســانههای اجتماعی در کمیتــه ایالتی کالیفرنیا
داد .بنابراین ،اجرای این قانون در ایالت کالیفرنیا
اعتبار یافــت و از همین روی ،والدینی که نگران
معتاد شدن فرزندانشــان به رسانههای اجتماعی
باشند ،میتوانند به زودی در ایالت کالیفرنیا علیه
این پلتفرمها ،اقدام قانونی کنند.
بر اســاس پیــش بینیهــای حقوقــی صورت
گرفته ،ایــن قانــون در صورت نهایی شــدن،
فقط شــرکتهایی با حداقــل  ۱۰۰میلیون دالر
درآمد ســاالنه را شامل میشــود و متخلفین با
جریمههایی ســنگین به مبالــغ  ۲۵تا  ۲۵۰هزار
دالر محکوم میشوند.
خودتنظیمگری پلتفرمها
وبگاه خبــری اســترالیایی «Sydney morning
 ،»heraldدر تاریخ  ۱۱اکتبر  ،۲۰۲۱طی گزارشی،
خبــر از راه اندازی ویژگیهای تازه با هدف کاهش
اعتیاد به رســانههای اجتماعی ،توسط فیسبوک و
اینستاگرام داد .بر همین اساس ،مدیران فیسبوک
و اینســتاگرام اعالم کردند که پس از طرح ادعای
عدم محافظت الگوریتمهای پلتفرمهای اجتماعی ،از
کودکان و نوجوانان ،ویژگیهای جدیدی را با هدف
کاهش اعتیاد به رســانههای اجتماعی ،راه اندازی
خواهند کرد.
نیک کلگ ،معاون فیسبوک در امور بینالملل ،در
تاریخ یاد شده ،وعده داد که اینستاگرام ،به زودی ،با
عبارت «مدتی استراحت کن ،».نوجوانان را به وقفه
در استفاده از این شــبکه اجتماعی ،ترغیب خواهد
کرد .وی در ادامــه افزود« :نوجوانان در فیسبوک،
از مطالبی که ممکن است برایشان مضر باشد ،دور
خواهند شد ».با این وجود ،از ارائه جزئیات بیشتر در
مورد این طرح خودداری کرد.
چندی پیش  ۲۱۳شرکت چینی تعهد کردهاند برای
مقابله با نقض قوانین دولت در خصوص بازیهای
رایانهای اقداماتی انجــام میدهند و این صنعت را
قانونمند کنند .یک بنیاد بازیهای رایانهای دولتی
بیش از  ۲۰۰شرکت بازی رایانهای چینی را متعهد
کرد تا برای مقابله با اعتیاد به این برنامهها ،صنعت
را به وســیله ابزارهایی از شناسایی چهره گرفته تا
شناسایی افراد زیر سن قانونی ،قانونمند کنند.
بیانیه این شــرکت در حســاب کاربری وی چت
انجمن CGIGCدر حســاب کاربری منتشر شد

درگاه پرداخت امن

و  ۲۱۳شــرکت از جمله تنســت و نت ایز آن را
امضا کردهاند.
مقامات این کشــور دربــاره افزایــش اعتیاد به
بازیهای رایانهای میان جوانــان اظهار نگرانی
کردهاند .چند ماه گذشته نیز اداره ملی مطبوعات
و انتشــارات چین قوانینی را منتشر کرد که طبق
آن کاربــران زیر  ۱۸ســال نمیتوانند بیش از ۳
ساعت در هفته از این بازیها استفاده کنند.
این شرکتها تعهد کردهاند محتوایی که تاریخ را
تحریف میکنــد را حذف کنند و برای جلوگیری
از نقض قوانین مانند استفاده از پلتفرمهای بازی
رایانهای خارجی نیز اقداماتی انجام دهند.
از سوی دیگر اپ بومی چینی «دوئین» ()Douyin
که معادل تیک تاک است ،اعالم کرده دسترسی
تمام کاربران احراز هویت شــده کمتر از  ۱۴سال
آن در حالت کاربر جوان ( )youth modeممکن
خواهد بود .این اقدام در جهت محافظت کاربران
جوان در برابر محتوای نامناسب انجام میشود.
افراد زیر  ۱۴ســاله فقط میتوانند روزانه به مدت
 ۴۰دقیقــه بین  ۶صبح تا  ۱۰شــب از «دوئین»
استفاده کنند.
اپ وی چت نیز دارای حالت کاربر جوان است که
در صورت روشن شدن آن ،میزان دسترسی کاربر
به برخــی بازیهای و قابلیتهــا مانند پرداخت
یا یافتن دوســتان در فاصلــه نزدیک را محدود
میکند.
زمانی برای مقابله با اعتیاد اینترنتی کودکان
بر اســاس تحقیقات صورت گرفته ،اســتفاده از
اینترنت میتواند تأثیرات مثبت و همچنین منفی
بیشماری بر کودکان داشته باشد .مزایای استفاده
از ابزارهای آنالین بســیار زیاد است .بسیاری از
روانشناسان معتقدند که اینترنت کودک را خالقتر
کرده و آنها را تشویق میکند تا فرایند یادگیری
را به خوبی طی کنند .با این حال ،جنبههای منفی
استفاده از شبکه اغلب بیشتر از مزایای آن است.
یکی از این مشــکالت ،اعتیاد به اینترنت در بین
کودکان اســت .کودکان معتاد به اینترنت اغلب
در ابتدا مجذوب بازیهای آنالین میشــوند و در
ادامه به استفاده از شــبکههای اجتماعی وابسته
میشوند .با رشــد فناوری و توسعه اینترنت طی
سالهای اخیر ،اعتیاد به اینترنت ،به یک نگرانی
بزرگ در میان خانوادههای سراســر جهان ،بدل
شده است.
در چنین شــرایطی و خصوصــ ًا پس از بروز همه
گیری کرونا ،انزوای کودکان و نوجوانان افزایش
یافته و تعامل آنها با همســاالن خود ،به شدت
کم شــد .همین امر ،سبب تقویت زیست مجازی
و بالطبع ،اعتیاد کودکان به اینترنت شده که این
امر سبب شده است بسیاری از دولتهای جهان
و حتی پلتفرمها به فکر توسعه ابزار قانونی و فنی
متعدد برای کنترل این پدیده بیفتند.

