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در حاشیه

مشاور بازداشت شده یکی از وزرا ،چه
نسبتی با آیت اهلل مکارم شیرازی دارد؟

به هر کشوری نیاز داشته باشد کمک پهپادی
میکنیم

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد:
ایران کمک پهپادی خود را به مردم عراق و
هر کشور دیگری که نیاز داشته باشند انجام
میدهد.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس شورای اسالمی درباره توانمندی
ایران در حوزه پهپادی گفت :صنعت پهپاد و
هزینه های آن به قدری برای سیستم دفاعی
ما توجیهپذیر است که ما راهبرد خودمان را
بر روی هواپیماهای جنگی پرهزینه و بسیار
پیچیده قرار ندادهایم.
وی افــزود :این راهبردهــا از پایان دفاع مقدس اتخاذ شــد و اکنون به نقطه فعلی
رســیدهایم .لذا ،هم تولید آن برای ما ارزان است و هم تنوع در پهپادها نه در عرصه
دفاع و مسائل اطالعاتی بلکه برای مسائل داخلی مانند کشاورزی ،سمپاشی و به طور
کلی در همه عرصه ها جای خود را باز کرده است.
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه آمریکایی
ها معترف هســتند که برتری هوایی آنها در دنیا توســط ایران به چالش کشیده
شده است ،تصریح کرد :این اعتراف توسط یک ابرقدرت مدعی یک اعتراف حساب
شــده سنگین و واقعیت است .آنچه از قدرت پهپادی ایران نشان دادهشده مواردی
اســت که طبق اصول حفاظتی مجاز بوده و آنچه نشان داده نشده فوقالعاده موثر
است.
کریمی قدوســی بیان داشت :توان موشــک و پهپادی به صورت توامان یک امنیت
بســیار گســترده ،عمیق ،دقیق ،نقطهزن و کمهزینه را برای امنیت امت اســالم و
کشورهای اسالمی بهوجود میآورد .لذا ،جمهوری اسالمی ایران سخاوتمندانه کمک
پهپادی خود را به مردم عراق و هر نقطه و کشور دیگری که نیاز داشته باشند طبق
راهبرد اسالم در راستای تامین امنیت منطقه انجام می دهد.
وی ادامــه داد :آنها هم متقاب ً
ال هزینه هــا را پرداخت میکنند و کمک های ایران
بالعوض نیست.

این روزهــا هرچقدر آتش
جنگ روســیه و اکراین
داغتر میشــود؛ نســیم
خنک پاییزی از فرارسیدن
زمستان خبر میدهد.
موضوعــی که چنــد وقتی
میشود در ادبیات سیاست
خارجــه کشــورهای دارای
انرژی به کرات دیده میشود.
البته این موضوع بدون پاسخ
از سمت دیگر این موازنه نیست و رسانههای
غربی هم بــرای آرام کــردن فضای افکار
عمومی کشــورهای مطبوع خود دست به
کار شدن.
البته مهمترین عامــل نگارش این گزارش
شــاید تیتر خبر روز گذشــته باشد که به
صورت فراگیر در رســانهها بازنشــر شد:
«اعتراض هــزاران نفــری در پراگ علیه
اتحادیه اروپا و ناتو و افزایش قیمت سوخت»
به گزارش خبرگــزاری رویترز ،معترضان
همچنین از ائتالف حاکم جمهوری چک
خواســتند تا اقدامات بیشتری در راستای
کنترل افزایش هزینههای حاملهای انرژی
انجام دهد.
سازماندهندگان این اعتراض از گروههای
سیاســی راســت افراطی از جمله حزب
کمونیست بودند که گفتند این کشور باید از
نظر نظامی بیطرف باشد و با تامینکنندگان
گاز از جمله روسیه ارتباط مستقیم خود را
تضمین کند .پلیس جمهوری چک تخمین
زد که تعداد معترضان تا اواسط ظهر شنبه
حدود  ۷۰هزار نفر شد.
یکی از سازمان دهندگان این اعتراض بزرگ
گفت :هدف اصلی اعتراض ما درخواســت
برای تغییر به ویژه حل مشکل هزینه برق
و حاملهای انرژی به ویژه گاز است که اگر
چنین نشود ،اقتصاد کشور در پاییز امسال
نابود خواهد شد.
اعتراضات در میدان واتسالو در پراگ یک
روز پس از آن برگزار شد که دولت توانست
با وجود ادعای اپوزیسیون درباره عدم اقدام
مناســب علیه تورم فزاینده و هزینههای
باالی انرژی از رای عدم اعتماد جان سالم به
در ببرد .این رای نشان داد که چگونه بحران
انرژی اروپا به بیثباتی سیاسی دامن میزند
چرا که افزایــش قیمت برق باعث افزایش
تورم میشود که در سه دهه گذشته دیده
نشده بود .نخست وزیر جمهوری چک نیز
که رهبری ائتالف پنج حزبی راست میانه را
بر عهده دارد گفت ،این معترضان اهمیتی
به منافع کشــور نمیدهند .اعتراضات در
میدان واتســالو به واسطه نیروهای حامی
روس و نزدیک به اپوزیسیون افراطی و علیه
منافع جمهوری چک بودند.
قاسم شمسایی

کریمی قدوسی:
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سردبیر

چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور
یکی از وزرا ،موجب پخش شایعات و بهانهای
برای دروغ و نفرت پراکنی دشمنان در میان
مردم شــریف و متدین شــده است .به علت
عدم ارتباط موضوع با دفتر حضرت آیت اهلل
العظمی مکارم شیرازی ،در ابتدا بنا بر موضع
گیری خاصی نبود؛ ا ّمــا با گذر زمان و ادامه
شایعه ســازی ها ،بیان نکات زیر ضروری به
نظر میرسد.
پایگاه اطالع رســانی آیت اهلل العظمی مکارم
شــیرازی در پاسخ به شــایعات اخیری که
درمورد بازداشــت مشاور یکی از وزرا منتشــر شده و همچنین رابطه وی با این دفتر
توضیحاتی منتشر کرد.
در این توضیحات آمده اســت :چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی از
وزرا ،موجب پخش شــایعات و بهانهای برای دروغ و نفرت پراکنی دشــمنان در میان
مردم شریف و متدین شده است .به علت عدم ارتباط موضوع با دفتر حضرت آیت اهلل
العظمی مکارم شیرازی ،در ابتدا بنا بر موضع گیری خاصی نبود؛ ا ّما با گذر زمان و ادامه
شایعه سازی ها ،بیان نکات زیر ضروری به نظر میرسد.
مرجعیت معظم نیست ،بلکه از منسوبین
اوالً؛ شــخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان
ّ
مکرم ایشان است.
برادر ّ
ثانیاً؛ وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ گاه از جانب
این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.
ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تایید آنهاست و نه مایه محدودیت ،بلکه هر کس
بر حسب شرایط و توانمندی های خود و بر طبق قوانین می بایست به کار گرفته شود و
پاسخگوی اعمال خود باشد .سزاوار است اگر کسی قصد بهره برداری از انتساب به بیت
مرجعیت یا دفتر معظم له را داشت از وی پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی
به اطالع این دفتر رسانده شود.
رابعاً؛ انتظار می رود مســئولین نظارتی و قضایی به عنوان مرجع تشخیص و تصمیم
گیری نســبت به این اتهامات و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعه پراکنی علیه
بزرگان دین و انقالب می پردازند ،به روشنگری و تنویر افکار عمومی بپردازند تا در این
شرایط سخت اعتماد و اعتقادات مردم شریف و متدین به بازی گرفته نشود.
کالم آخر اینکه عزت به دســت خداســت و کینه ورزان و دشمنان دین و این ملت
مقدســات و چهره اولیا و بزرگان و تضعیف
در طول تاریخ ســعی در مخدوش کردن ّ
اعتقادات مردم داشــته اند؛ اما همیشه دست قدرت خدا برتر از سعی باطل آنها بوده
است و دشمنان و ایادی آنان ،هرگز راه به جایی نبرده اند.
از خداوند متعال نصرت و پیروزی ملت شــریف ایران و مسلمانان جهان را بر تمامی
دشمنان و مستکبران و فتنه انگیزان مسالت داریم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
دفتر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
 ۱۳شهریور ۱۴۰۱
گفتنی است ،در چند روز گذشته اخباری مبنی بر بازداشت مشاور عالی و بازرس ویژه
وزیر راه و شهرســازی در سطحی گسترده در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر
شده است .به دنبال برجسته شدن این موضوع ،محمد حسینی معاون پارلمانی ،سید
ابراهیم رئیسی چهارشنبه ( ۹شهریور) در گفتوگو با «ایسنا» با تایید بازداشت یکی از
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بدون ذکر نام و اتهام تاکید کرده بود ،در هر دستگاه
و وزارتخانهای «با هر فرد متخلف» برخورد میشود و «افراد دیگری هم بودهاند» که
با روشن شدن تخلفشان برکنار شدهاند.

زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با
بحران انرژی مواجه است

اما این تمام داستان نیست ،محمد مرندی
مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات
وین که قبلتر هم در رابطه با این موضوع
اظهار نظر کرده بود ،در حســاب کاربری
خود در توییتر نوشت :ایران صبور خواهد
بود .ایاالت متحــده در زمان اوباما به طور
سیستماتیک توافق را نقض کرد و در زمان
ترامپ/بایدن حداکثر فشار را علیه شهروندان
بیگناه اعمال کرد .از این رو ،ایران ابهامات یا
خألهای متن را نمی پذیرد .زمستان نزدیک
اســت و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج
کننده مواجه است.
نیویورک تایمز :مشکل اروپا ،گاز است
نه نفت؛ تهران هم که ظرفیت صادرات
گاز ندارد

اما همانطور که در ابتدای این گزارش گفته
شد رســانههای غربی هم بیکار ننشتهاند،
یویورک تایمز در مطلبی به قلم استیو ارالنگر
و اســتنلی رید نوشت :در حالی که روسیه
به اروپا برای تامین گاز طبیعی فشــار می
آورد و اروپا آماده تحریم نفت روسیه است،

زمستان در راه است

برخی به دنبال کمک از ایران هستند .این
البته در صورتی است که تهران و واشنگتن
با احیای توافق هســتهای  2۰۱5موافقت
کنند و تحریمهای اقتصادی سختگیرانه
علیه ایران را لغو کنند که توانایی این کشور
برای صادرات انرژی را محدود کرده است.
اما حتی اگر فردا توافقی حاصل شود ،اجرای
آن پیچیده و مرحلهای خواهد بود و احتماالً
چند ماه طول میکشــد تا تحریمها علیه
ایران لغو شود .به گفته کارشناسان ،ممکن
است تاثیر اولیه بر بازار نفت در حد مسکن
باشد ،اما به گفته کارشناسان ،عرضه از سوی
ایران برای کاهش قیمت جهانی در زمستان
امسال ،دیر خواهد بود.
در ادامه این مطلب آمده اســت :برای اروپا،
مشکل واقعی نفت نیست .روسیه از فروش
گاز طبیعی به کشورهای اروپایی خودداری
کــرده و آنها در تالش بــرای تامین آن از
جاهای دیگر هستند .در حالی که ایران گاز
طبیعی زیادی دارد ،بیشتر آن را در داخل
کشــور و برای خودروها مصرف کرده و در
ضمن فاقد خطوط لوله به اروپا یا امکاناتی
برای مایع سازی گاز طبیعی است.
سیمون تاگلیاپیترا ،کارشــناس انرژی در
بروگل ،موسسه تحقیقاتی اقتصادی ،گفت:
«ایران در کوتاهمدت مقداری صادرات نفت
اضافی خواهد داشت ،اما نه گاز ،چیزی که
اروپا واقعاً به آن نیــاز دارد .من روی ایران
حســاب نمیکنم که به ایــن زودی بازار
جهانی انرژی را دوباره متعادل کند».
جیکوب فانک کرکگارد ،اقتصاددان آلمانی،
میگوید« :آنچه اروپا به آن نیاز دارد گاز است
و هیچ راهی برای رساندن آن از ایران و نه در
بازه زمانی تا زمستان امسال ،وجود ندارد».

است .توافق هســتهای که مرحلهای است
 و طبــق گزارشها شــامل معافیتهایزودهنگام بــرای ایران میشــود تا بتواند
بخشی از نفت ذخیرهشده خود را بفروشد
 میتواند با افزودن نفت غیرروسی بیشتر،بازار را آرام کند.
کارشناســان می گویند ایران روزانه حدود
 8۰۰هزار بشــکه نفت صادر می کند که
بیشتر آن توسط چین خریداری شده ،اما
به گفته کارشناســان می تواند تولید را به
سرعت افزایش دهد.
پس از اعمال مجدد تحریمها در سال ،2۰۱8
توسط رئیسجمهور ترامپ ،ایرانیها تولید را
به شدت کاهش دادند ،اما تعطیلیها را به
شــیوهای دقیق مدیریت کردند که آسیب
به میادین را به حداقل رسانده و در زمانی
که فرصت پیش آمد ،تولید را به ســرعت
بازگردانند.همایونفلکشاهی،تحلیلگرارشد
در شرکت تحقیقات انرژی کپلر ،میگوید:
«ما فکر می کنیم ظرف ســه ماه ،آنها می
توانند تولید را تقریباً یک میلیون بشکه در
روز افزایش دهند».
رسیدن به سطح تولید  2017چند ماه
زمان می برد

آقای فلکشــاهی میگوید ایران طی چند
ماه دیگر احتماالً قــادر خواهد بود تا ۴۰۰
هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کند
و سطح تولید خود را به سال  2۰۱۷یعنی
 ۳.8میلیون بشــکه در روز برساند ،تولید
ایران اکنون حدود  2.5میلیون بشکه است.
بازاریابان نفت ایــران نیز در موقعیتی قرار
گرفته اند که پس از لغو تحریم ها ،فروش
خــود را افزایش دهند .آقای فلکشــاهی

,,

مقادیــر قابل توجهی نفت از ایران وارد می
کردند ،از جمله ایتالیا ،فرانســه ،اســپانیا
و هلند .آنها ممکن اســت ایران را یک راه
حل کوتاه مدت ببینند .اما حتی اگر ایران
بازارهای اولیه نفــت را در اروپا پیدا نکند،
«میتواند مقداری از فشار جهانی بر بازارهای
آسیایی را کاهش دهد و در نتیجه بخشی از
عرضه به اروپا برسد».
آقای تاگلیاپیترا ،کارشناس انرژی میگوید:
اما سیاست و تحریم تنها مانع صادرات ایران
نیستند .زیرســاختهای صادرات ضعیف
اســت و هیچ خط لولهای برای انتقال گاز
به اتحادیه اروپا یــا کارخانهای برای تولید
گاز طبیعی مایــع وجود نــدارد .ایران به
تخصص فنی شرکتهای نفتی بینالمللی
نیاز دارد اما این شــرکتها احتماالً تا بعد از
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال
 2۰2۴تمایلــی به ورود مجــدد به ایران
ندارند ،زیرا ممکن است رئیسجمهور بعدی
جمهوریخــواه بوده و تصمیــم به خروج
مجدد از توافق هســتهای بگیــرد و دوباره
تحریمها را اعمال کند.
آیا شــرکتهای بزرگی که قبــ ً
ال در ایران
بودند ،با دانستن اینکه در سال  2۰2۴چه
اتفاقی میافتد ،به سطح قبلی همکاری با
ایران برمیگردند؟ آقای کرکگارد میگوید
«باورش برایم سخت است».
عربستان ســعودی هم گفته است که در
صورت بازگشــت ایران ،رقیب دیرینه اش،
برای اطمینــان از افزایــش قیمت نفت،
ممکن اســت تولید خــود را کاهش دهد.
هلیما کرافت ،رئیس بخش کاال در آربیسی
کپیتال ،در یادداشــت اخیر خود نوشــت:
«زمانی که بشکههای ایران وارد بازار شود،

برای اروپا ،مشکل واقعی نفت نیست .روسیه از فروش گاز طبیعی به کشورهای اروپایی
خودداری کرده و آنها در تالش برای تامین آن از جاهای دیگر هستند .در حالی که ایران گاز
طبیعی زیادی دارد ،بیشتر آن را در داخل کشور و برای خودروها مصرف کرده و در ضمن
فاقد خطوط لوله به اروپا یا امکاناتی برای مایع سازی گاز طبیعی است
حتی در حالی که کشــورهای اروپایی در
تالش هســتند تا منابع انــرژی جایگزین
پیدا کنند ،مقامات غربــی اصرار دارند که
زمان بندی آنها برای توافق هسته ای ایران
تحت تأثیر موضوع انرژی قرار نگرفته است
و اشاره می کنند که قیمت نفت از اوج خود
در تابســتان امسال به میزان قابل توجهی
کاهش یافته است.
هجوم نفت ایران به بازار می تواند به پایین
نگه داشــتن قیمت ها کمک کند .برخی
معتقدند ایــران که چهارمین ذخایر بزرگ
اثبات شــده نفت جهان را در اختیار دارد،
در نهایت میتواند بیش از دو میلیون بشکه
در روز نفــت خام صادر کند که بیش از دو
برابر میزان صادرات فعلی آن است .اما حمل
و نقل و پنهان کردن نفت آســان تر از گاز
است و روســیه که از نفت بسیار بیشتر از
گاز درآمــد دارد ،به پمپاژ و فروش نفت در
ســطوح نزدیک به قبل از جنگ ادامه داده
است .حتی اتحادیه اروپا نیز که تحریمهای
مرحلهای بر نفت روسیه وضع کرده ،به جز
برخی موارد استثنا ،به اندازه قبل از جنگ از
روسیه خرید میکند.
شاید در ژانویه ،و با اعمال تحریمهای بیشتر،
بهویژه تحریمهایی که خرید توسط اتحادیه
اروپا را ممنوع میکنند ،این شرایط تغییر
کنــد .در آن حالت اپراتورها از تأمین مالی
یا بیمه تانکرهای نفتی حامل نفت روسیه
خــودداری خواهند کرد و در این شــرایط
توانایی روسیه برای صادرات نفت خارج از
خطوط لوله ،ضربه می خورد .دولت بایدن
معتقد است این اقدام قیمت نفت را دوباره
افزایش خواهد داد ،بنابرایــن در عوض از
ســقف قیمتی انرژی روسیه حمایت کرده

تخمین می زند که حدود  ۴۴میلیون بشکه
نفت خام ایران در حال حاضر روی تانکرها
بارگیری شده که عمدتاً در آب های نزدیک
چین و ســنگاپور قرار دارد تا به سرعت به
بازار برسد .کارشناسان خاطرنشان میکنند
که برخی از این کشتیها ممکن است برای
انتقال کشتی به کشــتی باشند که برای
جلوگیری از تحریمها و مبهم کردن مقصد
نفت طراحی شدهاند.
اضافه شدن  ۱.۳میلیون بشکه در روز تقریباً
 ۱درصد تقاضای کنونی جهان اســت ،اما
میتواند تفاوت ایجاد کند .به گفته آژانس
بین المللی انرژی مستقر در پاریس ،گروه
تولیدکنندگان تحت رهبری عربســتان و
روسیه موسوم به اوپک پالس ،علیرغم البی
های دولت بایــدن و دیگران برای افزایش،
حدود  2.۷میلیون بشــکه در روز کمتر از
اهداف خود تولید می کند.
بازگرداندن نفت ایران به بازار بخشــی از
این کمبود را جبــران و از کاهش بالقوه
تولید روســیه جلوگیری میکند .آژانس
میگویــد« :ایــران در صــورت کاهش
تحریمهــا میتوانــد منبــع عرضه قابل
توجهی باشد ،اگرچه بازگشت آن به بازار
یک شــبه اتفاق نمیافتــد» .تحلیلگران
گلدمن ساکس میگویند بازگشت عرضه
ایران باعث میشود آنها پیشبینی ۱25
دالری هر بشــکه نفت برنت را  5دالر تا
 ۱۰دالر در هر بشــکه برای سال 2۰2۳
کمتر کنند.
الی گرانمایه ،کارشناس مســائل ایران در
شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید:
برخی از کشــورهای اروپایی قبل از اعمال
مجدد تحریم های آمریکا در سال ،2۰۱8

اوپک میتواند تولید خود را کاهش دهد».
او افزود که چنین اقدامی «به نوبه خود می
تواند سود سیاسی انجام چنین معامله بحث
برانگیزی برای دولت بایدن را از بین ببرد».
ایده صادرات گاز ایران به اروپا شدنی است؟
علیرضا سلطانی استاد دانشگاه و کارشناس
اقتصاد انرژی معتقد اســت ،ایران یکی از
بزرگتریــن دارندگان ذخایــر گازی جهان
است و اساسا کشــوری با این حجم از گاز
که چیزی در حدود  ۱8درصد از کل ذخایر
جهان را در اختیار دارد ،طبیعتا کشــوری
اســت که میتواند به عنوان یک آلترناتیو
خوب جهت تامین گاز برای همه نقاط دنیا
مطرح باشد.
وی ادامــه میدهد :واقعیت این اســت که
ســوال اساســی که اکنون با آن رو به رو
هستیم این است که با توجه به چالشهای
گسترده سیاسی ،اقتصادی ،و فنی که پیش
رویِ ایــران جهت صادرات گاز به بازاراهای
جهانی اســت ،آیا ایــران میتواند به یک
صادرکننــده عمــده گاز در جهان تبدیل
شود یا خیر؟ متاسفانه طی دهههای اخیر
صنعــت گاز ایران با نگاه صادراتی ،اقدام به
توسعه ظرفیتهای خود نکرده است (دالیل
مختلفی نیز در این رابطه مطرح میشود).
مسالهای که اگر در دستورکار قرار میگرفت
بدون تردید اکنون میتوانستیم از توان ایران
جهت صادرات عمده گاز به بازارهای جهانی
سخنبگوییم.
ســلطانی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی
مجموعــهای از عوامل باعث شــدهاند که
متاسفانه اهداف بین المللی جهت صادرات
گاز ایران قابل تحقق نباشند ،میگوید :این
یک واقعیت اســت (چه از طریق خط لوله

برای مناطق جغرافیایــی نزدیک ،و چه از
طریــق  LNGبرای مناطق مختلف دیگر
جهان) .با این حال در مورد گزاره صادرات
گاز ایران به اروپا ،تقریبا میتوان گفت که
این مســاله یک موضــوع غیرقابل تحقق
(در شــرایط کنونی) است و حتی شرایط
ژئوپلیتیکی فعلی جهان نظیر حمله روسیه
به اوکراین نیز ،این ظرفیت را برای ما فعال
نمیکند.
کنونی صنعت گاز ما اکنون
زیرساختهای
ِ
آمادگی صادرات گاز به اروپا را ندارند

ایــن اســتاد دانشــکاه تصریــح میکند:
کنونی صنعت گاز ما اکنون
زیرساختهای
ِ
آمادگی صــادرات گاز به اروپــا را ندارند.
صنعت نفت و گاز ایران در طول حداقل ۱۰
ســال گذشته دست کم  2۰۰میلیارد دالر
فرصت سرمایه گذاری را از دست داده است.
به عبارت دیگر این صنعت برای نوسازی و
حضــور موثر در بازار نفت و گاز جهان باید
چیزی در حدودا  2۰۰میلیارد دالر دریک
دوره زمانی  5ساله ســرمایه گذاری کند.
بخش قابل توجهی از این  2۰۰میلیارد دالر
مربوط به منابع باالدســتی گاز است تا ما
بتوانیم گاز تولید بکنیم.
وی ادامه میدهد :از سویی ،وضعیت مصرف
داخلی گاز در کشــورمان نیز به شدت باال
ِ
اســت .ما اکنون چیزی در حدود بیش از
ســه برابر بیشــتر از میانگین و استاندارد
جهانی در کشورمان گاز مصرف میکنیم.
ِ
ظرفیت صادرات گاز بین المللی
مــا زمانی
را پیدا میکنیم که مصــرف داخلی ما به
یک سوم وضعیت کنونی کاهش پیدا کند.
یعنی اینکه ما روزانه در طول سال چیزی
بیش از  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون متر مکعب گاز
مصرف نکنیم .این در حالی است که اکنون
ما در ِ
پیک مصــرف چیزی در حدود ۹۰۰
میلیون مترمکعب گاز مصرف میکنیم که
بسیار حجم باالیی است و این میزان مصرف
طبیعتا ظرفیــت صادراتی را برای ما ایجاد
نمیکند .در مقابل ،باید سرمایه گذاریهای
بیشتری جهت تولید گا ِز بیشتر انجام شود.
بین  85۰تا  ۹۰۰میلیون
ما اکنون چیزی ِ
متر مکعب تولی ِد گاز داریم که این میزان اگر
قرار باشد در بحث صادرات به هر نقطهای
از جهان مطرح شــود ،باید تــا  ۱میلیارد
 2۰۰میلیون متر مکعــب در روز افزایش
یابد .ایــن میزان میتواند ظرفیت خوبی را
برای صادرات گاز کشورمان فراهم کند .به
هر حال ،در شرایط کنونی حداقل در یک
بازه زمانی  ۱۰ساله بعید به نظر میرسد که
ایران بتواند ظرفیت باالیی برای صادرات گاز،
متناسب با ذخایر گازی که در اختیار دارد را
از خود نشان دهد و متاسفانه در این شرایط
ما نمیتوانیم امید چندانی به صادرات گاز
ِ
نزدیک خود هم
حتی به کشورهای منطقه و
داشته باشیم.
تامین انرژی صنایع تنها گاز نیست

اما یک نکته بسیار مهم در این میان مغفول
مانده شــاید در حال حاضر مــا به دالیل
بســیاری توانایی صادرات گاز بــه اروپا را
نداشته باشیم ،اما بسیار راحت با توان باالی
اســتخراج نفت میتوانیم انرژی مورد نیاز
صنایــع و نیروگاههای اروپا را که این روزها
و در زمستان به دلیل افزایش قیمت انرژی
با مشکالت زیادی روبهرو شدهاند که اتفاق
پراگ اولین جرقهاش بود را مرتفع کنیم.
از سوی دیگر افزوده شدن حجم باالی تولید
نفت ایران به ســبد انرژی جهانی میتواند
افزایش قیمت ناگهانــی این محصول را تا
اندازهای برطرف کند.
اما در نهایت باید دید که اروپا میتواند ،کلید
توافق را پیدا کند یا اینکه آنهایی که عدم
توافق نفع بیشتری برایشان دارد همانطور
که ظالمانه سالهاست مردم ایران را اسیر
تحریمهای غیر انسانی خودشان کردهاند،
زمستان دهشتناکی را برای مردم اروپا رقم
میزنند.

3

Vol.3.No.1293/ September .5.2022

www.sobhe-emrooz.ir

اقتصاد

دوشنبه 14شهریور /1401سال سوم  /شماره1293

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر

واردات مسافری گوشی از عراق ممنوع شد

طبق آخرین اخبار ،گمرک ایران از ممنوعیت
رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری از مبدا
عراق طی روزهای  ۱۰تا  ۳۱شهریور خبر داد.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از ایســنا ،گمرک ایران اعالم کرد :بر اســاس
ابالغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و همچنین بر اساس مصوبات
کارگروه رجیســتری وزارت صمت و ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس
ستاد مرکزی اربعین ،ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ،ورودی از مبادی
کشور عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی طی بازه زمانی  ۱۰تا  ۳۱شهریور ممنوع است.
بر این اســاس بر این نکته تاکید شــده اســت که در مبادی ورودی و خروجی از ثبت
اطالعات گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی در سامانههای مربوطه در این بازه زمانی از
کشور مزبور خودداری شود.در این راستا ،سید روح اله لطیفی  -سخنگوی گمرک  -نیز
به همین نکته اشاره کرد و گفت :این مصوبات موقت و صرفا در خصوص مبدا عراق بوده
و فقط تا پایان شهریور اجرا خواهد شد.

پرشخــودرو
شوک دوباره دالر و برجام و وعدههایی که گویا محقق نمیشود؛

 ۳8۰میلیون تومان قیمت خورده است.
در این میان ،کوییک دندهای مدل ۱۴۰۱
به قیمت  2۰۰میلیــون تومان به فروش
رفته است .از ســوی دیگر ،قیمت ساینا
دندهای مدل  ۱۴۰۰به  ۱۹۷میلیون تومان
رسیده است و مدل  ۱۳۹۹این خودرو هم
 ۱8۹میلیون تومان قیمت دارد.
بنا به این گــزارش ،پراید  ۱۱۱با قیمت
 2۰۴میلیون تومان به فروش میرســد.
پراید  ۱۳۱نیز با قیمت  ۱۷۹میلیون تومان
عرضه میشود.
همچنین تیبا هاچبک پالس هماکنون در
محدوده  2۱۰میلیون تومان قیمت دارد.
تارا اتوماتیک هم در قیمت  5۷8میلیون
تومان خرید و فروش میشود.

تولید ساالنه دو میلیون خودرو ،شکست
انحصار بازار ،حذف قرعهکشی شرکتها،
کنترل قیمت بازار ،فروش ســهام دولتی
خودروسازان ،واردات و  ...ازجمله وعدههای
انتخاباتی رئیس جمهور دولت سیزدهم و
یارانش بود .اما اکنون پس از گذشت یک
ســال از فعالیت دولت ،به نظر میرســد
سیاست اجرایی دقیقی در رابطه با صنعت
و بازار خودرو وجود ندارد ندارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از تجارت آنالین؛ نوسان قیمتها در بازار
خودرو همچنان ادامــه دارد و خودرو روز
به روز گران می شــود .واردات خودرو هم
اگرچه هنوز عملی نشــده اما قرار اســت
طی هفتههای آینده به ســرانجام برسد.
بسیاری از فعاالن ،کارشناسان و البته مردم
معتقدند آزادســازی واردات خودرو سبب
رقابتی شــدن بازار ،کاهش قیمت و البته
بهبود کیفیت خودرو در داخل میشود.
بازار خودرو که مدتی بود تنها رنگ نزولی
به خود گرفته بود ،اما چند روزی اســت
یه دلیــل افزایش قیمــت دالر و فضای
پرابهام درباره برجام ،صعودی شده است
و قیمتها در حال پرش به پلههای باالتر
هستند .به نظر میرسد پیچیدگی شرایط
بازار خودرو تا مشــخص شــدن وضعیت
قطعی برجــام و قیمت دالر ،ادامه خواهد
داشت.

از وارادت خودرو چه خبر؟

واردات خودرو اگرچه هنوز عملی نشده اما
قرار است طی هفتههای آینده به سرانجام
برسد .بســیاری از فعاالن ،کارشناسان و
البتــه مردم معتقدند آزادســازی واردات
خودرو ســبب رقابتی شدن بازار ،کاهش
قیمت و البته بهبــود کیفیت خودرو در
داخل میشود .با این حال اما کارشناسانی
هم هســتند که معتقدند صنعت خودرو
نیــاز به حمایت دارد و واردات به شــکل
انحصاری دردی را از وضعیت دوا نمیکند.
در همیــن حال یک کارشــناس صنعت
خودرو معتقد اســت؛ در نیمه دوم سال
روزهای خوبی برای صنعت و بازار خودرو
پیش بینی نمیشــود و انتظار ایجاد موج
جدید کاهش تقاضا و اُفت تولید و گرانی
خودرو میباشد.
امیرحســین کاکایی ،کارشناس صنعت
خودرو در این زمینه گفت :تصویر ذهنی
مردم از صنعت خودرو به یک صنعت بی
خاصیت برای اقتصاد تبدیل شده است به
طوری که دولت ســعی بر نمایش بهبود
وضعیت این صنعت به شکلهای مختلف
دارد.

نگاهی به بازار

گزارشها نشــان میدهد کــه در حال
حاضر پژو  2۰۶تیــپ  2مدل  ۱۳۹۹در
بازار  2۷8میلیون تومان ،پژو پارس مدل
 ۱۴۰۰در حدود  ۳5۹میلیون تومان و پژو
پارس مدل  ۱۴۰۱حــدود  ۳۶۹میلیون
تومان قیمت دارد .پژو  2۰۷اتومات هم با
قیمت  5۹۰میلیون تومان خرید و فروش
میشود.
دنا معمولی مدل  ۱۴۰۱نیز  ۴۰2میلیون
تومان و دنا معمولــی مدل  ۱۴۰۰حدود

بازار خودرو که مدتی

بود تنها رنگ نزولی به خود
گرفته بود ،اما چند روزی

است یه دلیل افزایش قیمت

دالر و فضای پرابهام درباره
برجام ،صعودی شده است

و قیمتها در حال پرش به

پلههای باالتر هستند .به نظر
میرسد پیچیدگی شرایط

بازار خودرو تا مشخص شدن

وضعیت قطعی برجام و قیمت
دالر ،ادامه خواهد داشت

وی تصریح داشت :فضا برای صنعت خودرو
بســیار نامناسب اســت؛ نام گذاری ارابه
مرگ ،نکبت ملی و ...بر صنعتی با قدمت
باال از سوی متولیانی که خود تعیین کننده
مســیر این صنعت میباشد ،جای تأسف
دارد .مسئولین و سیاست گذارانی که خود
ســکان دار وزارت صمت را انتخاب کرده
اند ،حاال مدعی شکســت صنعت خودرو
توسط همین وزیر میباشند؛ درحالی که
زیر ساختها و نحوه برخورد با این صنعت
را به درستی نمیدانند!
تداوم مشکالت در صنعت خودروسازی

این کارشــناس حوزه خودرو ادامه داد :به
طور نمونــه وکالی مجلس که اینقدر به
دنبال داخلی ســازی بودند چه مشکلی
را از جلوی حرکت صنعت خودروســازی
برداشــته اند! خاموشی صنعت برای هیچ
کسی مهم نیست و صنعت خودرو از همه
طرف تحت فشــار قرار گرفته است؛ وزیر
صمت با فشــارنمایندگان مجلس بشدت

به دنبال واردات خودرو اســت و مســئله
داخلی ســازی حوزه خودرو در عمل به
حاشیه رفته است و همه منتظر آزاد سازی
وارادات خودرو و قطعه میباشند.
کاکایی با اشاره به تداوم مشکالت در بخش
صنعت خودروسازی میگوید :قطعی برق،
چالشهای بین المللی ،کمبود نقدینگی و
تورم و آزاد سازی واردات ،رکود شدید در
بازار خودرو ایجاد کرده و در ماههای آینده
بــا چالشهای جدیــد در تولید و قیمت
خودرو مواجه خواهیم شد.
وی تأکید داشــت :قیمت دستوری باید
برچیده میشد و نرخ گذاری خودرو آزاد
میشد ،اما با چه ساختاری مهم است .به
عنوان مثال قیمت خودروهای وارد شده به
بورس مانند هایمــا از قیمت بازار ارزانتر
است؛ اما مشتری زیادی ندارد؛ این یعنی
در شــش ماه دوم ســال با چالش فروش
خودرو در بازار مواجه خواهیم شــد .اگر
 ۶میلیون نفر برای خودرو در بورس صف
میکشــند برای خودرو صف نمیکشن
بلکه برای رانت خواری والتاری ملی صف
میکشن!
این کارشــناس حوزه خودرو با تأکید بر
اینکه اگر بســاط التاری ملی جمع شود،
خودروســاز باید در به در دنبال مشتری
بگردد؛ گفت :در شــش ماه دوم سال بازار
با چالش بــزرگ و عجیب و غریب از این
منظر مواجه خواهد شد.
رانت جدیدی در بازار خودرو

کاکایــی میگوید :بازار بــه دلیل کاهش
قدرت خریــد مردم با کمبود مشــتری
مواجه شــده است .مردم عادی از تقاضا و
هزینه خرید خودرو عقب هســتند و باید
باور کنیم که این  ۶میلیون مشــتری که
در صف خرید خودروی بورسی قرار گرفته
اند آنها به دنبال سود هستند نه مصرف
کننده واقعی خودرو!
وی ادامه داد :مســئولین باور کرده اند که

برداشت روزانه از خودپردازها  ۵۰۰هزار تومان

این تعداد صف کشــی برای خرید خودرو
دربورس ،مصرف کشوراست در حالی که
خودشان بهتر میدانند این رانت جدیدی
است که در بازار راه انداخته اند وبه احتمال
زیــاد در نیمه دوم ســال با چالش جدی
تولید خودرو مواجه خواهیم شد.
کاکایی کمبود نقدینگی را موضوع مهم
چالش بر انگیز در صنعت خودرو میداند
و میگوید :از ابتدای سال تا کنون اقتصاد
کشوربا بیش از  ۴۰درصد افزایش هزینه
روبرو شده ،یعنی  ۴۰درصد هزینه تولید
هم بیشترشده است یعنی نظم درآمدی
به هم خــورده و بانکها به دو شــرکت
ورشکســته خــودرو ســاز وام نمیدهد
چراکه باالی  ۱۰۰هــزار میلیارد تومان
زیان انباشته و بیش از  ۱۷۰هزار میلیارد
تومان بدهی این دوشرکت چالش جدی
برای صنعت خودرو ســازی کشور ایجاد
کرده است.
وی با اشــاره بــه واردات خودرو گفت :به
دلیل محدودیت در واردات که حدود یک
میلیارد دالر میباشد و به شدت انحصاری
هم خواهد بود به طور موقت قیمت برخی
خودروهــای  5۰۰میلیون تا یک میلیارد
تومانــی کمی کاهش مییابــد ،اما چون
ظرفیت اقتصاد جوابگو نخواهد بود پس از
دو سه ماه قیمتها به شدت باال میرود.
کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد :در
این زمان که به طور موقت قیمتها کمی
ریزش میکند مردم فروشنده خودروهای
خود در بازار میشــوند و دالالن به دنبال
جمع آوری این خودرو از ســطح بازارمی
باشند.
وی تصریح داشــت :پس از دو  -سه ماه
قیمتها به دلیــل محدودیتهای ارزی
و ظرفیت اقتصادی حاکم بر کشــور ،باال
کشیده میشــود و اینجا ست که دوباره
مردم و مشتری واقعی خودرو متضرر اصلی
این جریان سازیها خواهند شد.

حق مسکن کارگران اصالح نشد

سال به نیمه رسید اما حق مسکن  ۶5۰هزار
تومانی کارگران اصالح نشد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از تسنیم ،پس از آنکه در پایان سال ۱۴۰۰
مصوبه حق مســکن به صورت ســه جانبه
در شــورای عالی کار ۶5۰هزار تومان برای
هر ماه تصویب شد جامعه کارگری منتظر
تأیید این مصوبه از ســوی هیــأت وزیران
بودند که در اقدامــی این رقم به 55۰هزار
تومان کاهش یافت .امــا بعد از آن محمد
باقر قالیباف ،رئیس مجلس در بیست و نهم
تیرماه  ۱۴۰۱در نامهای رســمی خطاب به
دولت ،اصالح دو مصوبه را خواســتار شد؛
اول ،افزایش مستمری بازنشستگان و دوم،
مصوبهی کمک هزینهی مسکن کارگران.
در این نامه ،مهلت دولت یک هفته ذکر شده

بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه،
مصوبه کمک هزینه مســکن هنوز بازبینی
نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن
کارگران مشمول قانون کار ،باید حق مسکن
۶5۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی
کار است احیا شود.
فرامرز توفیقی ،نماینده کارگران در شورای
عالی کار در گفت وگویی اعالم کرده است
که کارگران همچنان در انتظار حق مسکن
۶5۰هزار تومانی هستند.
وی بیان کرده است:ســابقه نداشــته حق
مسکن مصوب شورایعالی کار که با امضای
وزرای دولت مصوب شــده ،اجرایی نشود؛
اولین بار است که میبینیم دولت به امضای
وزرای خود پایبند نیست.
وی ادامه داد :در حالیکه انتظار داریم ترمیم

مزد کارگران در دســتور کار قــرار بگیرد،
بیاعتنایی بــه قانون پذیرفتنی نیســت؛
توقع داریم قبل از نیمهی شــهریور دولت
ابالغیهی اجرایی حق مسکن را صادر کند تا
کارفرمایان این ماه به کارگران مزد قانونی را
بپردازند؛ باید ابالغ حق مسکن قانونی صادر
شــود و همچنین مابهالتفاوت پنج ماه اول
سال به حساب کارگران واریز گردد.
به گزارش تسنیم،حمیدرضا امام قلی تبار.
بــازرس مجمع عالی نماینــدگان کارگران
کشوربا اشــاره به اینکه مدت زمان انتظار
کارگران برای خرید خانه حداقل 2۰ســال
است گفت :بیش از 8۰درصد سبد معیشت
کارگران برای مسکن است.
این فعال کارگری اظهار داشــت :افزایش
قیمت های مســکن .خرید مسکن را بطور

بدهی خارجی ایران در پایان تیر ماه ســال
جاری ،به رقم  ۷میلیارد و  ۱۷۳میلیون دالر
رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل
 ۱۹.8درصد کم شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایسنا ،گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده
آمارهای اقتصادی نشــان میدهد که میزان
بدهیهای خارجی کشــور در پایان تیر ماه
سال جاری به رقم  ۷میلیارد و  ۱۷۳میلیون
دالر رسیده است.
میــزان بدهیهای کوتاه مدت کشــور یک
میلیارد و  ۷۷2میلیون دالر و بدهیهای بلند
مــدت ایران نیز پنج میلیارد و  ۴۰2میلیون
دالر اعالم شده است.

ثبات نسبی قیمت کاالهای اساسی

بررســی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در
هفته سوم شــهریورماه حاکی از ثبات نسبی
قیمت اکثر کاالها نسبت به هفته بعد از نامه
رئیس مجلس به دولت برای اصالح مصوبه حق
مسکن .کارگران منتظر هستند تا شهریور ماه
حقوق قانونی خود را دریافت کنند
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از مهر،
بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در هفته سوم شهریور ماه حاکی از ثبات نسبتی
قیمت اکثر کاالها نسبت به هفته گذشته است ضمن اینکه قیمت مرغ در این هفته افزایش
یافته است .بر این اساس قیمت مرغ در برخی از نقاط تهران از  ۶۰هزار تومان عبور کرده
است این در حالی است که هفته گذشته قیمت این کاال  ۴8هزار تومان در هر کیلوگرم بود.

قیمت مرغ به نرخ مصوب رسید

هر کیلوگرم مرغ به نرخ مصوب خود رســیده
اســت و در بازار در محــدوده  5۹تا  ۶2هزار
تومــان به فروش میرســد ،به همین منظور
وزارت جهاد کشاورزی ذخایر مرغ منجمد خود
را در بازار توزیع میکند.
به گزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل از
تســنیم قیمت مرغ در بازار بــه حداکثر نرخ
مصوب خود یعنی  ۶۰هزار تومان رسیده است و در بازار مصرف  5۹تا  ۶2هزار تومان به
فروش می رسد.قیمت این محصول در هفته های گذشته تا هر کیلوگرم  ۴8هزار تومان
نیز کاهش یافته بود.دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط اظهار داشت:
گزارشــهایی درباره گران فروشــی مرغ و فروش هر کیلو گرم از این محصول تا  ۶5هزار
تومان وجود دارد اما باید توجه داشت که تعداد این تخلفات محدود است و با گران فروشان
برخورد میشود.وی افزود :با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده  ۴2هزار تومان است حداکثر
قیمت این محصول نباید بیشتر از  ۶۰هزار تومان باشد.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره
به ابالغ توزیع ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار گفت :ذخایر
کافی از مرغ داریم که به استانهای مختلف ابالغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.

عرضه انبوه محصول ،برنج را ارزان کرد

کامل از ذهن خانوارهای فاقد مســکن دور
کرده اســت .با یک محاسبه ی سرانگشتی
اگر میانگین قیمت هر متر مربع مســکن
حدود  ۱۳میلیون تومان باشد و یک خانوار
کارگری بخواهد یک مســکن متوســط با
متراژ تقریبی  ۷۰متــری خریداری نماید،

میبایســتی حــدود  ۹۰۰میلیــون تومان
پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر
 5۰درصد حقــوق ماهیانه ی خود را پس
انداز نماید و قیمت مسکن هم ثابت باشد در
حالت خوشبینانه حداقل  2۰سال زمان نیاز
دارد تا طعم خانه دار شدن رو حس نماید.

بدهی خارجی ایران به  ۷میلیارد و  ۱۷۳میلیون دالر رسید
از

طبق مجوز بانک مرکزی به بانکها ،ســقف
برداشــت روزانه از خودپردازها در ایام اربعین
 5۰۰هزار تومان شد.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از مهر ،بانک مرکزی همزمان با فرارســیدن
ایام اربعین مجوز افزایش برداشــت روزانه از
خودپردازها را صادر کرد.
بر اساس اطالعیهای که تعدادی از بانکهای دولتی و خصوصی منتشر کردهاند ،با مجوز
بانک مرکزی ،سقف برداشت روزانه از دستگاههای خودپرداز بانکها در ایام اربعین 5۰۰
هزار تومان شد.در اطالعیه بانک سپه آمده است :امکان برداشت وجه نقد از دستگاههای
خودپرداز سپه تا سقف  5میلیون ریال در هر شبانه روز ،از تاریخ هشتم شهریور ماه لغایت
پنجم مهرماه سال جاری ،بر اساس مجوز بانک مرکزی و برای دارندگان کارتهای عابر
بانک ســپه (درون بانکی) فراهم شده است.گفتنی است ،پیش از این سقف برداشت از
خودپردازها در روز  2میلیون ریال معادل  2۰۰هزار تومان بود.

ســوی دیگر ،معادل یورویی بدهی خارجی
ایــران ،هفت میلیــارد و  2۳میلیــون یورو
اســت که پنج میلیارد و  28۹میلیون یورو
از این میزان ،حجم بدهیهای میان مدت و
بلندمدت بوده و یک میلیارد و  ۷۳۴میلیون
یورو حجم بدهیهای کوتاه مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی
کشــور در پایان تیر ماه سال گذشته معادل
 8میلیارد و  ۹5۴میلیون دالر بوده و میزان
بدهیهای کوتاه مدت کشــور دو میلیارد و
 ۳۳2میلیــون دالر و بدهیهای بلند مدت
ایران نیز شــش میلیارد و  ۶2۱میلیون دالر
اعالم شده است .بنابراین ،میزان بدهیهای
خارجی کشور در پایان تیر ماه امسال نسبت

به مدت مشــابه ســال قبل  ۱۹.8درصد با
کاهش مواجه شده است.
حجم بدهیهــای خارجی ایــران در پایان
اسفندماه سال  ۱۴۰۰معادل  8میلیارد و ۶۷5
میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت
از کاهــش  ۱۷.۳درصدی حجم بدهیهای
خارجی ایران در چهار ماهه سال  ۱۴۰۱دارد.
گفتنی اســت که بدهی خارجی مجموعه
تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار
اسنادی تســهیالت دریافتی از بانک جهانی
و ســایر ســازمانها و نهادهای بین المللی
همچنین تامین مالــی پروژههای از طریق
فاینانس ،پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین
المللی را در بر میگیرد

نایــب رئیسانجمن برنج گفــت :طبق روال
معمول قیمت برنج در فصل برداشت به سبب
عرضه انبوه کاهش مییابد.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» و به نقل از
ایلنا ،احمد اشراقی گفت :طبق روال همه ساله
در فصل برداشت ،قیمت برنج به سبب عرضه
انبوه محصول روبه کاهش است و مجدد از مهر
و آبان به سبب هزینه انبارداری ،سرمایه در گردش شیب مالیمی میگیرد.
به گفته او ،سال گذشته قیمت برنج بی حساب و کتاب  ۳برابر افزایش یافت که همین
امر موجب شده تا کشاورز رغبت چندانی به فروش نداشته باشد و در نتیجه روند نزولی
قیمت نسبت به سنوات گذشته کندتر است.اشراقی میگوید :کاهش کنونی قیمت برنج
هیچ ارتباطی به رفع ممنوعیت واردات ندارد و طبق روال معمول در ابتدای فصل این امر
اتفاق می افتد .این مقام مسئول گفت :با توجه به آنکه داد و ستدها راکد است ،االن نمی
توان درصدی برای کاهش قیمت اعالم کرد و در هفته های آتی بهتر می توان راجع به
این موضوع اظهار نظر کرد.

دستورالعملجدیدابالغالکترونیکیمالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل جدید
ابالغ الکترونیکی را منتشر کرد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایلنا ،در این دستورالعمل آمده است:
 -۱بر اســاس دســتورالعمل جدید سازمان
امور مالیاتی کشور ،کلیه اوراق مالیاتی که در
سامانههای الکترونیکی سازمان صادر میشود؛
به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان به نشانی  my.tax.gov.irبارگذاری
شده و همزمان پیامک اطالع رسانی برای آنان ارسال می شود.
 -2پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری ،مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به
حساب کاربری خود ،اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند .رویت برگه درحکم ابالغ به
شخص مودی است و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب است.
 -۳در صورت عدم مراجعه مودی به حساب کاربری ظرف  ۱۰روز از تاریخ بارگذاری اوراق
مالیاتی ،روز یازدهم به عنوان تاریخ ابالغ قانونی محسوب میشود .چنانچه روز یازدهم با
تعطیل/تعطیالت رسمی یا عمومی مصادف شود ،اولین روز بعد از تعطیل/تعطیالت مذکور
به عنوان روز ابالغ در نظر گرفته میشود.

اجتماعی
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دیدگاه

آیا پیش بینی سوانح ممکن است؟

مهدی زارع
علم برای پیش بینی ،دســت به مدلسازی می زند .داده های موجود ،و بهره گیری از
دانش پیشینی ،و البته روش علمی کمک میکند تا دانشمندان مدلهایی درست کنند
تا با آنها به پیش بینی بپردازند
هــر پدیده طبیعی ،از جمله مخاطرات طبیعی ،بر اســاس روش علمی ،قابل پایش،
مدلسازی ،و در نهایت پیش بینی است .مدلسازی مخاطرات طبیعی را میتوان یک
اقدام غیرعملیاتی در نظر گرفت که به کاهش ریسک و توسعه آمادگی کمک میکند.
مدلســازی مخاطرات طبیعی اساس ارزیابی ریسک سوانح است .البته در این مسیر
افراد غیر علمی ،یا دانشمندان سایر شاخه های علمی  ،گاه صرفا با بهره گیری از بعضی
شــواهد به پیش بینی  ،به صورت فعالیتی خیرخواهانه ،یا تفننی  ،یا کنجکاوانه می
پردازند .بیشتر این نوع فعالیتها از نوع شبه علم است .روش علمی مناسب و شناخته
شده در زلزله شناسی در این نوع فعالیتها مورد استفاده نیست – و نمی تواند باشد -و
نتایج – شامل هر نوع پیش بینی حاصله -قابل اعتنا و استفاده نیستند.
مدلســازی مخاطرات طبیعی به پیشبینی مخاطرات طبیعی کمک میکند .این به
معنی موفقیت الزامی هر روشی و در مورد هر مخاطره ای نیست .پیش بینی سیالب
اکنون تا حد زیادی ممکن است ،و پیش بینی زلزله همچنان هدف برنامه های علمی،
و در بیشــتر موارد هنوز غیر قابل دسترس است .پیش بینی مخاطره یک کار علمی
پیچیده است که هدف آن تعیین مکان ،زمان و شدت رویداد مخاطره طبیعی بعدی
است .دانشمندان تالش میکنند تا مخاطرات طبیعی و پیامدهای آن را با استفاده از
روشهای مختلفی پیشبینی کنند که میتوان آنها را به دو دســته کلی دستهبندی
کرد :نظری شامل مکانیستی ،قطعی ،مبتنی بر فیزیکی ،یا
«ســخت» و تجربی شــامل آماری ،عملکردی یا «نرم»  .بر خالف سایر پدیده های
طبیعی ،پیش بینی مخاطرات طبیعی دشوار است ،زیرا آنها معموالً آشوبناک هستند یا
رفتارهای غیرخطی مشخصی از خود نشان می دهند که امکان استفاده از رویدادهای
گذشته برای پیش بینی رویدادهای آینده را پیچیده می کنند .با این حال ،پیش بینی
پذیری کم ،با غیرقابل پیش بینی بودن متفاوت است.
در مدلسازی خطر زلزله زلزلههای شدید را براساس شدت و ویژگیهای جنبش شدید
زمین مدلسازی میکنند.
در مدلســازی خطر زمین
لغــزش بزرگــی و فراوانی
زمین لغزشهای جدید و از
قبل موجود را در پاســخ به
سناریوهای رویدادهای دیگر
(مث ً
ال طوفــان باران یا زلزله)
پیشبینیمیکنند.
در مدلسازی خطر سونامی
از مدلهای هیدرودینامیکی
اســتفاده میکننــد تــا
تخمینهای کمی/عددی از انتشــار امواج ســونامی دور از منبع آنها و اثر آنها هنگام
رسیدن به ساحل را ارائه کنند.
در مدلســازی خطر آتشفشــان ارزیابی دینامیکی از احتمال اندازه ،فراوانی و مکان
فورانهای آینده را بر اساس سطح فعلی ناآرامیهای آتشفشانی همراه با تجزیه و تحلیل
دادههای تاریخی و زمینشناختی گذشته ارائه میدهند.
دانشمندان زمین از فراکتال ها برای اندازه گیری و پیش بینی سوانح طبیعی استفاده
می کنند .پیشبینی اندازه ،مکان و زمان مخاطرات طبیعی عمال بسیار سخت است،
اما اکنون دانشــمندان زمینشناس میتوانند طوفانها ،ســیلها ،زلزلهها ،فورانهای
آتشفشــانی ،آتشســوزیها و زمینلغزش را با استفاده از فراکتالها پیشبینی کنند.
پیشبینی باید شامل پیشبینیهای کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
سامانه های ملی و جهانی متعددی برای پایش و پیش بینی مخاطرات طبیعی استفاده
می شود .طیف وسیعی از حسگرها ،همراه با رادارها و فنون ماهواره ای ،نقش حیاتی
در این موارد ایفا می کنند .بسیاری از تکنیک های جدید در دست مطالعه هستند.
پیشبینیهای مخاطره اطالعاتی را در مورد ویژگیهای رویداد فیزیکی ،مانند مکان،
زمان ،و بزرگی یک رویداد بالقوه مخرب بعدی ارائه میکنند .ما رویدادها را به عنوان
پدیدههای طبیعی بــا بزرگی خاص در نظر میگیریم که با یــک ردپای فضا-زمان
مشخص و با پتانسیل پیامدهای نامطلوب آشکار میشوند.
از مخاطرات طبیعی آنها که با شــروع سریع مانند فوران های آتشفشانی ،بسیاری از
زمینلرزه ها ،سیل ناگهانی ،زمینلغزش ،رعد و برق شدید ،و آتش سوزی های جنگلی
که بدون هشدار قبلی رخ می دهند  ،به سرعت به محیط انسانی می رسند.
پیشبینی تکنیکی اســت که از دادههای تاریخی به عنوان ورودی برای تخمینهای
آگاهانه استفاده میکند که در تعیین جهت روندهای آینده پیشبینی میکنند .اکنون
برخی از سوانح طبیعی را می توان به صورت عملیاتی پیش بینی کرد .هواشناسان از
داده های اقلیمی مانند فشار هوا ،سرعت باد و دما برای پیش بینی سامانه های اقلیمی
استفاده می کنند ،که مهمترین آنها پیش بینی سیالب است.
ابزارهای لرزه نگاری در پوسته زمین با لغزش گسل ها لرزشها را اندازه گیری می کنند.
در اعماق اقیانوس ،حســگرها جابجایی حجم و تغییر شکل بستر دریا را کنترل می
کنند .توسعه این نوع فعالیتها می تواند به پیش بینی زلزله بیانجامد.
در امتداد گســل سان آندریاس در کالیفرنیا ،ســازمان زمین شناسی ایاالت متحده
( )USGSداده هایی را از ســنج های شیب دار و خزش سنج هایی که دقیقا حرکت
زمین را اندازه گیری می کنند ،جمع آوری می کند .فشارسنج ها و سنسورهای تعبیه
شده در پوسته زمین نسبت به افزایش فشار قبل از لغزش گسله هشدار می دهند.
اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا ( )NOAAنیز دادهها را از زنجیرهای از دستگاههای
اقیانوسی هشدار دهنده اولیه از جمله گیرنده های ارتفاع موج و شناورهای ارزیابی و
گزارش ســونامی در اعماق اقیانوس ( )DARTجمعآوری میکند .این حسگرهای
بستر دریا رویدادهای لرزه ای کوچک را رصد می کنند و سپس هشدارها را از طریق
شناورهای سطحی برای هشدار سونامی در ساحل به خشکی ارسال می کنند.

در حاشیه
صداوسیما درباره «شناسایی بیحجابها با دوربینهای مترو»:

دوربینهای مترو قادر به شناسایی چهره
افراد نیستند

باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما از قول یک منبع آگاه گفت :با پیگیریهای
انجام شــده ،مشــخص شــد دوربینهای مترو تهران قادر به شناسایی چهره افراد
نیستند .محمدصالح هاشمی گلپایگانی ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چند
روز پیش گفته بود که فناوری االن اجازه میدهد تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق
داده شود و بی حجابها شناسایی شوند .
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما از قول یک منبع آگاه گفت :با پیگیریهای
انجام شده ،مشخص شد دوربینهای مترو تهران قادر به شناسایی چهره افراد نیستند.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چند روز پیش
گفته بود که فناوری االن اجازه میدهد تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شود
و بی حجابها شناسایی شوند اما باشگاه خبرنگاران می گوید با پیگیریهای انجام
شده مشخص شد ،دوربینهای مترو تهران قادر به شناسایی چهره افراد نیستند.
یک منبع آگاه در این باره بیان کرد :دوربینهای داخل قطار و سکو تصاویر را ضبط
میکنند اما پردازش آن انجام نمیشــود و تنهــا راه حل آن زوم تصویر روی چهره
فرد است.
پیش از این در رابطه با جریمه افراد بدون ماسک در مترو نیز قرار بود از دوربینهای
تشخیص چهره و  ...استفاده شود.

خشک شدن دریاچه ارومیه چه بر سر ما میاورد؟

از بیماریهای جسمی تا مشکالت روانی

مســئول سابق دفتر نظارت و پایش ستاد
احیای دریاچــه ارومیه ضمن اشــاره به
تبعات بیشمار خیزش توفان نمک ناشی
از خشــک شــدن دریاچه ارومیه تنها راه
جلوگیری از ایــن توفان را احیای دریاچه
دانست و گفت :با گفتمان مشترک ،همدلی
وهمراهی همه دستگاههای متولی بخش
آب و به دور از رقابتهای جناحی و سیاسی
میتوان دریاچه ارومیه را احیا کرد و جلوی
بروز این پدیده خطرناک را گرفت.
علیرضا شریعت به ترکیبات ریزگردهای
توفانهای نمکی دریاچه ارومیه اشــاره و
اظهارکرد :بر اساس گزارشهای مطالعات
صورت گرفته توســط دانشگاههای علوم
پزشــکی تبریز و ارومیــه  -که در همان
ابتدای شروع فعالیت ستاد صورت گرفت
 ذرات موجــود در ریزگردهــای نمکیدریاچه ارومیه حاوی ترکیبات کلســیم،
آهن ،آلومنیوم و منیزیم هستند .کلسیم
موجــود در محیط خطر ابتال به ســنگ
کلیه ،گرفتگی مجــاری کلیه و رگهای
خونــی را باال میبرد .آهن موجود در این
ریزگردها نیز ممکن است منجر به ورم و
بروز آسیبهای چشمی شود و جذب آن
از طریق تنفس طوالنیمدت نیز التهاب
ریه را در پی دارد.
وی افــزود :تنفس منیزیــم موجود در
ریزگردها باعث افسردگی ،گیجی و ضعف
عمومی میشــود اما دربــاره آلومینیوم
وضع از این هم بدتر است و حتی تنفس
کوتاهمــدت ذرات حاوی آلومینیوم باعث
سرفه ،تحریک شش و صدمه به دستگاه
تنفسی میشود .اگرچه خشکی دریاچه
ارومیه طیف گســتردهای از بیماریها یا
اختالالت را موجب میشود اما مهمترین
و شــایعترین این اختالالت متوجه ریه،
مری ،سیســتم عصبی و دســتگاههای
داخلی خواهد شد.
مسئول سابق دفتر نظارت و پایش ستاد
احیای دریاچه ارومیه ادامه داد :متاسفانه
موضوعی که همیشــه مغفول میماند،
بیتوجهی بســیاری از مسئوالن و حتی
دلسوزان در خصوص اثرات مخرب خشک
شــدن دریاچه ارومیه و دیگر دریاچهها،
رودخانهها و تاالبها بر بهداشــت روانی
مردم اســت چراکــه همه ایــن نعمات
خداوندی به منظور ایجاد آرامش روحی و
روان انسانها آفریده شده است و نابودی
آنها عالوه بر مشکالت جسمانی ،عوارض

روحی و روانی بسیاری دارد و میبایست
به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار
گیرد.
شریعت با اشــاره به نتایج یک پیمایش
توضیح داد :نتایج یــک پیمایش آماری
 که در ســتاد احیای دریاچــه ارومیهو با همــکاری پلیــس راه منطقه انجام
گرفت  -نشــان داد پرآبی دریاچه ارومیه
باعث کاهش بسیار تصادفات رانندگی در
مسیر جاده حاشیه دریاچه ارومیه و حتی
کاهش دعواهای خیابانی در شهر ارومیه
شــده و این روند بهنگام خشــک شدن
دریاچه ارومیه بهطور کامل برعکس شده
بود .این موضوع نشان میدهد که» آب»
یک ماده چند وجهی اســت که عالوه بر
جنبههای اقتصادی ،بهداشت و سالمت و
 ...وجه بهداشت روانی هم دارد .
وی به گستره توفان نمک دریاچه ارومیه
اشــاره کرد و گفت :توفان نمک دریاچه
ارومیه عــالوه بر تحت تاًثیــر قرار دادن
اســتانهای همجوار دریاچه،تــا هزاران
کیلومتر دورتر یعنی تا شمال شرق ایران
را هم تحت تاثیر قرار میدهد و گستره آن
به استانهای تهران ،قم ،خراسان شمالی،
خراسان رضوی و ســمنان هم میرسد.
در بهترین حالت حدود  ۶میلیون نفر از
جمعیت ساکن در حاشیه این دریاچه را
مجبور به ترک منطقه خواهد کرد.
دبیر فدراســیون آب ایــران افزود :این ۶
میلیون به کجــا مهاجرت خواهند کرد؟
هزاران میلیارد تومان باید صرف اســکان
و زندگی این افراد در مناطق دیگر شود.
آیا به این فکر کردهایم که اگر در احیای
دریاچه ارومیه احیا نشود و این جمعیت
 ۶میلیون نفری مجبــور به مهاجرت به
اســتانهای دیگری شــوند چه اتفاقی
خواهد افتــاد؟ آیا زیرســاختهای الزم
برای استقرار این جمعیت در دیگر استانها
وجود دارد؟ قطعا خیر!
این کارشــناس آب با اشاره به تاثیر گرد
و غبار نمک بر کشورهای همسایه تاکید
کرد :این پدیده عالوه بر مناطقی در ایران،
کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار
میدهد.
وی با توجه به آسیبهای ناشی از توفان
نمک و راهکارهای جلوگیری از آن گفت:
هر چه رطوبت دریاچه ارومیه بیشتر باشد،
امکان خیزش گرد و غبار نمک از سطح آن
کمتر خواهد بود .در صورت تداوم خشکی

هر چه رطوبت دریاچه
ارومیه بیشتر باشد ،امکان
خیزش گرد و غبار نمک از
سطح آن کمتر خواهد بود.
در صورت تداوم خشکی
دریاچه و تغییر بافت بستر
دریاچه  ،این ذرات نمکی با
کمترین میزان باد هزاران
کیلومتر از غرب تا شمال
شرق کشور را در بر خواهند
گرفت .به عالوه نشستن
این گرد و غبار روی برگ
درختان و گیاهان باعث
نابودی آنها نیز میشود

دریاچه و تغییر بافت بستر دریاچه  ،این
ذرات نمکی با کمترین میزان باد هزاران
کیلومتر از غرب تا شــمال شرق کشور را
در بر خواهند گرفت .به عالوه نشستن این
گــرد و غبار روی برگ درختان و گیاهان
باعث نابودی آنها نیز میشــود .مواد و
امالح این گرد و غبار از نظر شــیمیایی
بهگونهای اســت که بر حیات گونههای
جانوری منطقه هم اثرگذار است.
شــریعت در ادامه تاکید کــرد :ابتدا باید
بپذیریم که نمیتوان جلوی توفان نمک
را گرفت بلکه الزم است دریاچه ارومیه را
از حالت بیآبی خارج کرد.
وی به پیشبینی مرحوم پرفســور پرویز
َکر ُدوانی  -جغرافیدان و پدر کویرشناسی
ایران -درباره عدم احیای دریاچه ارومیه
اشــاره و اظهــار کرد :او معتقــد بود که
دریاچه ارومیه احیا نخواهد شــد چراکه
از نظر مهندسی قابل انجام نیست و برای
جلوگیری از تبعات خشک شدن دریاچه
مانند خیزش گرد و غبار نمک باید روی
کل دریاچــه یک الیه خــاک ریخت .در
همان مقطع بنده معتقد بودم که سخنان
پرفسور کردوانی در خصوص عدم احیای
دریاچه ارومیه کامال بجاست ولی از یک
منظر دیگر .
شــریعت ادامه داد :آنچه که او به عنوان
مسایل تکنیکال و مهندســی به عنوان
چالش احیــای دریاجــه ارومیه مطرح
میکرد ،به نظر من میتوانســت بهگونه
ای دیگری بیان شود چراکه چالش اصلی
عدم احیای دریاچــه ارومیه عوامل غیر

مهندسی و غیر تکنیکال هستند و عامل
اصلــی آن بهطور قطع عدم باور ،اعتقاد و
همراهی همه دستگاههای حاکمیتی اعم
از قوای ســه گانه و نهادها و سازمانهای
مختلف همچنین تعارض منافع اســت
که به آن بخشینگری و ماموریتمحوری
بخشــهای مختلف را میتوان اضافه کرد.
به تعبیری دریاچه ارومیه به محلی برای
منازعات حزبی و سیاسی و استانی تبدیل
شــد که امیدوارم هر چه ســریعتر و با
تغییر پارادایم و در یک محیط کامال غیر
احساسی و ملی به داد این دریاچه زیبا و
حیاتی برسیم.
ایــن کارشــناس آب بــه بخشــی از
فعالیتهای انجام شــده در ستاد احیای
دریاچــه ارومیه به منظور احیای دریاچه
ارومیه اشاره و اظهارکرد :مهمترین اقدامی
که در تاریخ آب کشــور بی سابقه بود و
برای اولین بار با درایت چیتچیان  -وزیر
اســبق وزارت نیرو  -و پیگیری ســتاد
اتفاق افتاد موضوع «الزام به رعایت دقیق
حقآبه محیط زیستی دریاچه ارومیه» از
طرف ایــن وزارتخانه بود که تا آن مقطع
علیرغم وجود مصوبات قانونی به آن عمل
نمیشــد و همین موضوع تاثیر شگرفی
در رهاسازی حقآبه به دریاچه و آبگیری
تاالبها داشت ولی متاســفانه در اواخر
دولت دوازدهم و تحت فشارهای سیاسی
و همینطور تفکر اســتانی بهطور ناقص
انجام گرفت.
شریعت افزود :از اقدامات دیگر میتوان به
مصوبه کارگروه نجــات دریاچه ارومیه به
جلوگیری از توسعه کشاورزی و یا طرحهای
انتقال آب و تغییر الگوی کشت اشاره کرد
که این فعالیتها هم در دوره گذار دولت
دوازدهم و شــروع دولت سیزدهم رها شد
و اعتبارات الزم برای انجام این فعالیتها
پرداخت نشــد البته امیدوارم که در دوره
جدید و در کارگروه فعلی مســئله احیای
دریاچه ارومیه دوباره به عنوان یک مسئله
ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه اظهارکــرد :بهطور قطع هر
کار جدیدی خالی از اشــکال نیســت و
فعالیتهای ســتاد احیای دریاچه ارومیه
کاســتیهایی داشــت ولی باید بپذیریم
همین که بعد از مدتها توانست مسئله
آب و محیــط زیســت را در صدر توجه
قرار دهد و همه دســتگاههای مرتبط را
دور یــک میز جمع کنــد ،به عنوان یک

دستاورد بزرگ باید مورد توجه قرار گیرد
و صد البته در همان مدت فعالیت ستاد،
علیرغم همه مشکالت و تنگناها دریاچه
به تثبیت رسید و همین که در حال حاضر
با الگوبرداری و تجارب حاصله از این ستاد،
ستاد احیای زاینده رود هم شکل گرفته
نشــاندهنده آن اســت که تجــارب این
مجموعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد .
مساله آب را جناحی نکنیم
شــریعت افزود  :با توجه به چند وجهی
بودن موضوع آب ،اگر بتوانیم موضوعات
مربوط به « آب و محیط زیســت « را در
یک محیط تعاملــی و گفت وگو محور و
اســتفاده از همه ظرفیتهای ملی شامل
دســتگاه حاکمیتی ،بخش خصوصی و
ذینفعــان حل کنیم بهطــور قطع حل
موضوعات دیگر کشــور خیلی راحتتر
خواهد بود.
دبیر فدراسیون صنعت آب ایران باتوجه به
مسئله بحران کمآبی اظهارکرد «:موضوع
آب را نباید سیاسی و جناحی کنیم بلکه
باید گفتمان ملی برای آن شکل دهیم».
وی ضمن اظهار اشــاره به اقدامات یکی
دو ماه اخیر دولت ســیزدهم و پیگیری
و ادامــه عملیات اجرایی تعدادی از پروژه
های ســتاد احیای دریاچه ارومیه شامل
انتقال پســاب شــهرهای ارومیه و تبریز
به پیکره دریاچه و تکمیل پروژه ســد و
تونل انتقــال آب زاب گفت :بهطور قطع
در کنار فعالیتهای اجرایی و ســازهای ،
مهمترین و اساســیترین فعالیتها برای
احیای دریاچه ارومیه جلوگیری از توسعه
کشاورزی بیرویه ،کاهش مصرف آب در
بخش کشاورزی با تغییر الگوی کشت با
توجه در نظر گرفتن معیشت کشاورزان
و حمایت از آنان در بازه زمانی این تغییر
و تضمین خرید محصوالت از کشاورزان
 ،جلوگیری از اســتقرار صنایع پر آب بر،
احترام به حقآبه زیستمحیطی دریاچه
و از همه مهمتر پیگیری و استقرار دقیق
مدیریت واحد حوضه آبریز دریاچه ارومیه
است.
شریعت در پایان خاطر نشان کرد  :تغییر
ساختار وزارت نیرو از مدیریت آب استانی
به مدیریت حوضه های آبریز  ،توســعه
متوازن و التزام به آمایش سرزمین  -که
مدتهاســت مطرح اســت و بدان توجه
نشــده  -باید به عنوان یک اصل مهم در
دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

سامانه تلفنی پاسخگویی به سئواالت یارانهای قطع شد

سامانه تلفنی  ۶۳۶۹که همزمان با اجرای طرح «توزیع عادالنه یارانهها» در
راستای پاسخگویی به سواالت مردمی در اردیبهشت ماه امسال فعالیت خود
را گســترش داد ،اپراتورهایش معلوالنی بودند که تا چندی پیش روزانه به
بیش از  ۳5تا  ۴۰هزار تماس مردمی پاسخ میدادند اما پیگیریهای ایسنا
حکایت از آن دارد که به دلیل بدهی  5میلیارد تومانی وزارت کار به موسسه
رعد الغدیر و عدم پرداخت «حقوق» اپراتورها ،فعالیت این سامانه متوقف شده
و دیگر پاسخگوی سواالت هموطنان نیست.
علیرضا آتشک ،مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در این باره به ایسنا،
میگوید :موسســه نیکوکاری رعد الغدیر طی انعقاد تفاهمنامهای با وزارت
کارو رفاه اجتماعی قرار بود سامانهای تلفنی را با کمک افراد دارای معلولیت
درخصوص پاسخگویی به ســواالت یارانهای مردم راهاندازی کند که وزارت
کار نیز موظف به پرداخت حق الزحمه و بیمه نیروها (معلوالنی که به عنوان
اپراتور مشغول به کار شدند) بود.
وی با اشــاره به اینکه سامانه  ۶۳۶۹به مدت چهار سال برای پاسخگویی به
سواالت مردمی درخصوص یارانهها فعالیت دارد ،ادامه میدهد :از اردیبهشت
ماه ســال جاری با اجــرای طرح توزیع عادالنه یارانههــا  ۱۰۰نفر به تعداد
اپراتورهای این سامانه که از افراد دارای معلولیت هستند با حضور معاون اول
رئیس جمهوری و وزیر کار وقت (عبدالملکی) افزوده شد ،به طوری که پیش
از این اپراتورهای ســامانه حدود  25نفر از افراد دارای معلولیت بودند اما به
درخواست وزارتخانه  ۱۰۰نفر دیگر به تعداد آنها اضافه شد.
مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر با اشاره به اینکه اپراتورهای سامانه
پیش از فعالیت در سامانه ابتدا به صورت حرفهای آموزشهای الزم را دریافت

کردند ،میافزاید :اکنون که حدود  ۴ماه از اجرای طرح توزیع عادالنه یارانهها
میگذرد و اپراتورهای سامانه  ۶۳۶۹به سواالت مردمی پاسخ دادهاند ،وزارت
کار هنوز هزینهای پرداخت نکرده است.
آتشک خاطرنشــان میکند :از سوی دیگر قرارداد  ۱۰۰نفری که به نیروها
اضافه شد تا پایان سال بود و این درحالیست که پس از گذشت دو ماه۴۰ ،
نفر آنها تعدیل شدند.
وی با اشــاره به اینکه از بهمن ماه ســال گذشته وزارت کار و رفاه اجتماعی
به موسســه نیکوکاری رعد الغدیر  5میلیاردتومان بدهی دارد ،میگوید :از

بهمن ماه از وزارت کار طلبکار هســتیم .هرکدام از نیروهای سامانه ۶۳۶۹
هزینه دارند و در این مدت موسســه بــا دریافت کمکهای خیرین و وام از
بانکها توانسته حقوق نیروها را پرداخت کند اما اکنون دو ماه است که دیگر
اپراتورهای سامانه مذکور حتی حقوقی دریافت نکردهاند.
آتشک تصریح میکند :از هفته گذشته به دلیل ناتوانی مالی  ۶۳۶۹مجبور
شــدیم علی رغم نامه نگاریهای انجام شده با مسئوالن وزارت کار که البته
آنها هیچ وقعی ننهادند ،دست از کار بکشیم و اکنون اگر مردم با این سامانه
تماس بگیرند به طور خودکار به مدت  2۰دقیقه در صف انتظار میمانند و
درنهایت هم کسی پاسخگوی آنها نیست.
وی بــا بیان اینکه هیات مدیره موسســه الغدیر تصمیم به قطع همکاری با
وزارت کار گرفته اســت ،ادامه میدهد :نکته جالب این اســت که از هفته
گذشته که سامانه  ۶۳۶۹قطع شده ،وزارتخانه هیچگونه اقدامی نکرده است.
وی در پاســخ به این ســوال که وزارت کار برای دریافت بدهیهای قبلی و
پرداخت حقوق کارکنان قولی نداده؟ مدعی شد« :در آن زمان که وزیر کار و
معاون اول رییس جمهوری در موسسه حضور یافتند سه ماه بود که حقوقی
دریافت نکرده بودیم .آقای عبدالملکی در بازدید خواست که این موضوع به
معاون اول رییس جمهوری مطرح نشود تا بدهی را تا چند روز دیگر پرداخت
کند اما هنوز هزینهای پرداخت نشده است».
به گزارش ایســنا ،پیگیریهای خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که تا چند
روز پیش با شــمارهگیری ۶۳۶۹ـ ،۰2۱تماسگیرندگان در صف انتظار قرار
میگرفتند اما هم اکنون در صورت شمارهگیری با بوق اشغال ممتد مواجه
شده و اتصال به سامانه مقدور نمیشود.

آرکیتایپ
قهرمانسازی
عمر آدمی باالخره روزی به پایان میرسد
و مرگ سرنوشــت محتوم همگان است.
در این میان ،آنها که از شــهرت بیشتری
برخوردارند ،مرگشان هم پربسامدتر است
و این روزها با پیدایــش فضای مجازی،
مرگ این افراد نیز محل چالش و گاه نزاع
میشود؛ چه هوشنگ ابتهاج شاعر باشد،
چه عباس معروفی نویسنده.
به گــزارش روزنامه «صبــح امروز» و به
نقل از ایسنا؛ واقعیت این است که برخی
پس از درگذشت شــخصیتهایی چون
امیرهوشنگ ابتهاج و سیدعباس معروفی
سراسر زبان به تمجید شیفتهوار پرداختند
و گروهی هــم از مطالبی که درباره این
دو هنرمند منتشر شد ،خشمگین شدند؛
مطالبی که ســویههای کامــال متفاوتی
داشت.
درباره سایه آنچه به چشم میآمد ،نگاهی
دوقطبی بود که در یک سوی آن ،ابرمردی
در حد یک بت یا قهرمان ایستاده بود و اگر
نظریهپرداز یا کارشناسی ،نقدی به شعر
او وارد میکرد« ،حســود» و «عقدهای»
قلمداد میشــد و این گروه بدجوری به
او میتاختند .در ســویی دیگر هم مردی
که با گرایشهای سیاسی و حضورش در
شبهای شعر گوته ،نقشی انکارناپذیر در
مشــکالت فعلی داشته است! و این گروه
دوم به هر دســتاویزی چنگ میزد تا به
نوعی او را مقصر وضعیت موجود بداند .اما
آنچه در ایــن میان هراسانگیز مینمود،
اصــرار هر دو طرف به دیدگاههای خود و
تحمل نکردن کوچکترین مخالفتی بود.
واکنشها به مرگ عباس معروفی در غربت
نیزنشــان داد همچنان بعضی موضوعات
غیراصلی ،در بعضی فضاهای غیررسمی،
از اصل ماجراها پیشی میگیرد.
احساس نگرانی ناشی از این وضعیت سبب
شد دغدغه موضوعیمان را با یک استاد
دانشــگاه و کارشناس مطرح کنیم .آنچه
پیشرو دارید ،گفتوگویی است با دکتر
مهناز رونقی ،استاد دانشگاه ،پژوهشگر و
اســتادیار گروه ارتباطات اجتماعی واحد
تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی.
میزان اسطورهسازی یا انواع قهرمانها
متفاوت میشود

بحثمان را با موضوع قهرمانسازی آغاز
میکنیــم و دکتر رونقی توضیح میدهد
که قهرمانســازی و اصــوال آرکیتایپ
(کهن الگــوی) قهرمان همــواره وجود
داشــته و قهرمان یک اســطوره اســت.
همچنانکه در مباحث اسطورهسازی هم
بحث سفر قهرمان را داریم و ما میکوشیم
نمونههایی را بیابیم که به الگوی ایدهآل
تایپ ما تبدیل شــوند و بعــد آن الگو را
دنبال کنیم.
این استاد دانشــگاه با یادآوری این نکته
که جــوزف کمبل هم درباره این موضوع
تحت عنوان «ســفر قهرمان» کار کرده
است ،خاطرنشان میکند :قهرمانسازی
با سرشت انسانی آمیخته شده و در تمام
جوامع وجــود دارد و مختص جامعه ما
نیست اما همین موضوع جهانی ،بر اساس
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تمدید مهلت ارسال اثر به هفتمین دوساالنه
کتاب و آلبوم موسیقی

فرهنگ جوامع گوناگون ،تغییر میکند .به
این معنا که میزان اسطورهسازی یا بحث
قهرمانها یــا انواع قهرمانهــا متفاوت
میشود.
رونقی به ایــن موضوع هم توجه میکند
که به قهرمانسازی رویکردهای متفاوتی
میتوان داشــت« :میتوانیــم با رویکرد
روانشناســی اجتماعی به ماجرا بنگریم و
درباره روانشناســی یک جامعه ،صحبت
کنیم یــا با نگاه تئوریهــا و نظریههای
فرهنگی ،این موضوع را بررســی کنیم.
بنابرایــن باید ببینیم از چــه دیدگاهی
میخواهیم به ایــن موضوع بنگریم .این
نکته را هم فرامــوش نکنیم که وقتی از
جریان تحوالت فکری فرهنگی ســخن
میگوییم ،حتی از نظــر ترتیب و توالی
نظریــات موجود هم ،موضــوع متفاوت
خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هفتمین دوره
جایزه دوســاالنه کتاب و آلبوم موسیقی به
دلیل درخواست و استقبال هنرمندان تا ۳۰
شهریورماه تمدید شد.
به گــزارش روزنامه «صبح امــروز» و به نقل
از خانه موســیقی ایران ،هفتمین دوره جایزه
دوســاالنه کتاب و آلبوم موسیقی (موسیقی
ایران) بعد از سه سال تعطیلی به دلیل کرونا دی ماه امسال برگزار میشود و به دلیل
اســتقبال عالقهمندان مهلت شرکت و ارائه آثار در این رویداد تا  ۳۰شهریورماه تمدید
شده است .پیش از این مهلت ارسال آثار به این جایزه  ۱5شهریورماه امسال اعالم شده
بود.خانه موسیقی ایران در نظر دارد از میان آلبومهای منتشر شده در حوزه موسیقی
ملی ایران و در مقطع زمانی نیمه دوم ســال  ۱۳۹8تــا مرداد  ۱۴۰۱پس از تجزیه و
تحلیل محتوایی و بررســیهای الزم ،بهترین آلبومها را انتخاب و در جشن موسیقی
دی ماه امسال معرفی کند.بهترین آلبومهای موسیقی ملی ایران در پنج بخش شامل
موسیقی ایرانی (دستگاهی-ارکسترال،آثاری که با استفاده از سازها و فرمهای کالسیک
ساخته شده است) ،موسیقی کالسیک غرب ،موسیقی پاپ و موسیقی نواحی برگزیده
خواهد شد.آخرین جشن خانه موسیقی ایران سال  ۱۳۹۷برگزار شد و در سال ۱۳۹8
علیرغــم اعالم عمومی و گزینش آلبومهای برتر به علت وقوع برخی اتفاقات تلخ این
جشــن برگزار نشد .در نتیجه در جشن امسال برترین آلبومهای موسیقی سال ۱۳۹8
نیز معرفی خواهند شد.امســال برای نخســتین بار معرفی آلبوم برتر موسیقی پاپ و
موســیقی نواحی به بخش رقابتی دوساالنههای آلبوم برتر جشن خانه موسیقی اضافه
شده اســت.در حوزه آثار مکتوب ،خانه موسیقی پس از بررســی و داوری کتابهای
منتشــر شده در چهار رشته آموزشی ،تالیف (علمی و پژوهشی) ،ترجمه و آهنگسازی
(نت و پارتیتور) که چاپ نخســت آنها در مقطع زمانی نیمه دوم سال  ۱۳۹8تا مرداد
 ۱۴۰۱منتشر شده باشد بهترین کتاب (چهار عنوان) را برمیگزیند.متقاضیان شرکت
در این دوســاالنه تا  ۳۰شهریورماه امســال فرصت دارند تا آثار خود را به همراه فرم
شــرکت در رویداد به دبیرخانه جشن موسیقی به نشانی خیابان فاطمی غربی ،بعد از
خیابان جمالزاده ،خانه موسیقی ایران ارسال کنند.

بتسازی با کهن الگوها

پرســش بعــدی ما این اســت کــه آیا
آرکیتایپ جهانی قهرمــان میتواند در
بعضی جوامع مانند جامعه ما به ســمت
بتســازی برود؟ که نمونــه اخیر آن ،در
مورد امیر هوشنگ ابتهاج رخ داد.
پاســخ رونقی به پرسش ما چنین است:
این وضعیت همیشــه وجود دارد و باید
ببینیــم از چه زاویهای بــه این موضوع
نگاه میکنیــم .گاه قضیه را کامال از دید
جامعهشناسی هنری نگاه میکنیم و در
این حالت درباره نظریاتی که در این زمینه
وجود دارد ،صحبت میکنیم ،یعنی یک
نظریه قوی داریم یا به عنوان نمونه نگاه
هگل و بحث هنر برای هنر و ذات هنری را
بررسی میکنیم و هیچ توجهی به حواشی
نداریم  .اما گاهــی از نگاه عام درباره این
موضوع صحبت میکنیم .بنابراین نباید
استداللها را به هم بیامیزیم.
این کارشــناس هنری ادامه میدهد :نگاه
عام همواره با همه این حواشی وجود داشته
است؛ چون مردم عامی دوست دارند که با
ماجراها این گونه برخورد کنند.
او برای روشنتر شدن موضوع به تشریح
نمونههایی میپردازد :زمانی درباره کسی
مانند محمدرضا شفیعی کدکنی صحبت
میکنیم که در فضای نخبگی رشد کرده و
میزان دانشش مشخص است .زمانی هم از
کسی مانند «سایه» صحبت میکنیم که
شاید نقطه قوتش این بود که به دلیل زبان
ساده شعریاش ،مفاهیم عمومیتر و نگاه
شاعرانهاش بیشــتر در میان عموم مردم
شناخته شده اســت .بویژه اینکه ایشان
اســتفاده درستی از فضای چند رسانهای
کــرد و کلیپهای کوتاهی که از او وجود
دارد ،لحن شــعرخوانیاش که سنگین یا
همراه با تفاخر نیســت ،بلکه بسیار روان
و ســاده اســت ،همه اینها یعنی لحن و
انتخاب مضامین و چند عامل دیگر ،سبب
شــد ابتهاج بیش از دیگــران بین مردم
عمومیت پیدا کند .هرچه عمومیت بیشتر
باشد ،طبیعی است که نظرات و نگاههای
متفاوت هم به آن شــخصیت یا موضوع
بیشتر خواهد شد .یعنی اصوال نمیتوانیم
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حاشیههایی که از «سایه» آغاز شد
و به «عباس معروفی» رسید؛
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یک نگاه متحدالشــکل بــه هیچ چیزی
و در هیچ مــوردی ببینیم .اما میتوانیم
بررسی کنیم که ابتهاج چگونه عمومیتر و
مردمیتر شده و یا بحثهای این چنینی
ولی طبیعی است که درباره او بحثهایی
متفاوت انجام شــد و همواره هم چنین
بوده است.
فضای مجازی برای بحثهای جدی قابل
اعتنا نیست

رونقی در پاســخ به این پرســش که آیا
میتوانیم امیدوار باشیم با شکلگیری این
مباحث گوناگون درباره ســایه ،زمینهای
برای توضیح و تحلیل هم ایجاد شــود؟
توضیــح میدهد :اتفاقهایــی که درباره
شــخصیتهای مشهور باشــد و بعد در
عموم مردم رسوب کند ،معموال با خودش
حاشیه به همراه میآورد.
او بهتر میبیند که پاسخ ما را به طرح یک
پرسش ارایه دهد؛ من از شما میپرسم این
حواشــی در کجا ایجاد شد ،و وقتی پاسخ
میدهیم در فضای مجازی ،میگوید :همین
است دیگر! وقتی میگوییم فضای مجازی،
یعنی فضایی که برای بحثهای جدی قابل
اعتنا نیست .در مقابل ،وظیفه فضاهایی مانند
مطبوعات و رسانههایی که به ارایه گزارش و
تحلیل و تفســیرمیپردازند ،این است که
از راه گفت و شــنود با افــراد صاحبنظر،
ثبــت نظریات و اســتخراج مضامین آنها،
جریانهای فکری درست را ایجاد کنند اما
فضای مجازی همیشــه حاشیهها را ایجاد
میکند چون بخشی که این مباحث در آن
رخ میدهد ،بخش زرد ماجراست.
این مدرس دانشــگاه البتــه همه فضای

برپایی نمایشگاه عکس اربعین در مرزهای ایران و عراق

اینســتاگرام را هــم زرد نمیدانــد و در
این زمینه میگویــد :در فضای مجازی
هم مباحث جدی مطرح میشــود .مثال
اینســتاگرا ِم یک شــخص فرهیخته که
مطالب جدی و مقاالت را منتشر میکند،
درباره حاشیهها صحبت نمیکند  .بنابراین
باید این فضاها و کارکرد هر یک را تفکیک
کنیم .اما همواره به یاد داشته باشیم که
همه جای دنیا ،بخش زرد ،بخش حواشی
است که اصال نباید جدی گرفته شود.
او در پاسخ به این سخن که ضروری است
از هر رسانه متناسب با تعریفی که دارد،
توقع داشته باشــیم ،تاکید میکند :باید
کامال جدا کنید که چه رسانهای از طرف
چه کســی چه مطلبی را بیان میکند و
مخاطبانش چه کسانی هستند .مطمئنا
افراد جدی به چنین رسانه زردی یا مطالب
این چنینی اصال اهمیتی نمیدهند .البته
در اینستاگرام هم میتواند مطالبی بسیار
خــوب  ،هدفمند از طرف مراجع فکری
و اندیشــمندان مطرح شود .اصال یکی از
محاسن این رسانه اطالعرسانی است که
به خاطر برد سریع آن ،اتفاقها را میتوان
منعکس کرد ولــی باید دید تحلیلهای
جدی را از چه رسانهای انتظار داریم.
آخرین کنجکاوی ما این است که با این
حساب شاید این هم انتظار درستی نباشد
که در مباحث اینستاگرامی زمینهای برای
شکلگیری گفتگو فراهم شود؟
فضای رسانه حرفهای و زرد با یکدیگر
مخلوط شدهاست

رونقی در پاسخ به این پرسش میگوید:
هر یــک از رســانههای نــو ماهیت و

ظرفیتهایشــان کامال متفاوت اســت.
اینســتاگرام از اول بر پایه تصویر ایجاد
شــد و ســپس میزان کارکترهــا برای
نوشتار تعریف شــد .از سوی دیگر اگر
از ماهیت رســانه تعریف درستی داشته
باشــیم ،میدانیم از چه رسانهای انتظار
چه رفتاری را داشــته باشیم و حتی در
همان رســانه هم کــدام صفحات برای
ایــن مباحث میتوانــد صفحات مرجع
باشد.
مثــال وقتی در تحقیقات دانشــگاهی،
به تحلیل کامنتهــا میپردازیم ،یعنی
میخواهیم افکار عمومی یا مواردی را در
قشر عام بررسی کنیم و دنبال نظر جدی
نیستیم ولی وقتی توئیتهای اشخاص
خاصی را نگاه میکنیم ،آن زمان دقیقا
دنبال یــک مطلب یا موضــوع خاصی
هســتیم یــا وقتی ســراغ کالبهاوس
میرویم ،میدانیم که قرار است در این
فضا اتاقهایی برای گفتوگو وجود باشد
که آنجا هم حوزههای تخصصی ،تفکیک
میشــوند و میدانیم در چه اتاقی سراغ
چه گفتگویی برویم.
او در عین حال یادآوری میکند که همه
این درهم آمیختگیها به این برمیگردد
که در حال حاضر فضای رسانهای قدری
بلبشو شــده و فضای حرفهای و زرد با
یکدیگر مخلوط شدهاند و به همین همه
دلیل دوســتان رســانهای از لزوم سواد
رسانهای صحبت میکنند تا این فضاها
از هم تفکیک پیدا کند و هر کسی بداند
میزان انتظارش از هر رســانه ،موضوع و
گفتگو به چه شکلی باشد.

دعوت یکی از اپراهای مشهور جهان از خواننده ایرانی

جایزه «امی» به کارگردان «ارباب حلقهها»
رسید

«پیتر جکســون» کارگردان فیلم سینمایی
«ارباب حلقهها» نخستین جایزه «امی» خود
را برای ساخت یک مستند دریافت کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
ایرنا« ،پیتر جکسون» کارگردان نیوزلندی و
برنده سه جایزه اسکار برای ساخت مجموعه
مســتند «بیتلز» موفق به کســب دو جایزه
«امی هنرهای خالق» شد.
قسمت نخست مســتند «بیتلز :بازگشت» سال گذشته از سرویس «دیزنی پالس»
منتشــر شد .این مستند بر تولید آلبوم «بگذار باشد» گروه «بیتلز» در سال ۱۹۷۰
تمرکز دارد و در ســاخت آن به طــور قابل توجهی از تصاویــر و فایلهای صوتی
استفادهنشده مستند «بگذار باشد» کمک گرفته شده است.
همچنین در جریان این مراســم «باراک اوباما» رئیسجمهور ســابق ایاالت متحده
آمریــکا به عنوان «بهترین راوی» در مجموعه مســتند «پارکهای ملی ما» که از
«نتفلیکس» پخش میشود جایزه «امی هنرهای خالق» دریافت کرد.
او برای گویندگی در قســمت «جهان شــگفتیها» که به بررســی سواحل آفریقا،
جزیرههای ژاپن و صخرههای مرجانی استرالیا میپردازد به عنوان برنده انتخاب شد.
«اوباما» پیش از این دو جایزه «گرمی» نیز برای دو آلبوم جداگانه دریافت کرده بود.

داوری نرگس آبیار در جشنواره کازان

هیجدهمین دوره جشنواره سینمای مسلمان
کازان میزبان نمایش فیلمهای ایرانی و حضور
نرگس آبیار در میان هیات داوران است.
به گزارش روزنامه «صبــح امروز» و به نقل
از هنرآنالین ،این رویداد سینمایی  ۷تا ۱۱
ســپتامبر ( ۱۶تا  2۰شــهریورماه) در شهر
کازان مرکز جمهوری تاتارســتان روســیه
برگزار میشــود و عالوه بــر حضور نرگس
آبیار در میان داوران ،میزبان نمایش  ۹فیلم از ســینمای ایران خواهد بود«.شــکوه
خاموش» ساخته نوید حســنزاده در بخش رقابتی آثار بلند« ،گرازها» از غالمرضا
جعفری در بخش رقابتی کوتاه« ،هیچکس منتظرت نیست» در بخش مستند بلند و
«دختر کوچ نشین» از روح اهلل اکبری هم در بخش مستند کوتاه به نمایش گذاشته
میشوند.
در بخــش غیررقابتی هم «بالیت» ســاخته مرتضی رحیمــی و در بخش روزهای
ســینمای ایران هم «قطار شــب» (حمیدرضا قطبی)« ،وقت چیغ انارها» (گراناز
موسوی) و «بچه گرگهای دره سیب» (فریدون نجفی) به نمایش گذاشته میشوند و
فیلم «یلدا» به کارگردانی مسعود بخشی هم دیگر فیلم ایرانی حاضر در این رویداد
سینمایی است.
جشــنواره سینمای مســلمان کازان از ســال  2۰۰5با حمایت اداره کل مسلمانان
روســیه ،وزارت فرهنگ فدراسیون روسیه و جمهوری تاتارستان راهاندازی شد و در
سالهای اولیه با اسم منبر طالیی برگزار میشد اما پس از آن به «سینمای مسلمان
کازان» تغییــر نام داد .این جشــنواره در کنار بخشهــای جنبی ،بخش فیلمهای
سینمایی ،فیلمهای کوتاه و فیلمهای بلند و کوتاه مستند نیز دارد.

شهاب حسینی و جمشید هاشمپور در یک
درام خانوادگی

آژانس عکس ایران  ۴۰عکس برگزیده از دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران را در چهار مرز مشترک ایران و عراق
به نمایش میگذارد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از هنرآنالین ،آژانس عکس ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین و همراه با
راهپیمایی زائران کربال ،اقدام برگزاری نمایشگاه عکس در مرزهای ایران و عراق میکند.
آژانس عکس ایران به عنوان متولی بخش عکس انجمن سینمای جوانان ایران ،طبق فراخوانی که به دفاتر انجمن
ارســال کرده بود از تاریخ شــنبه  8مرداد همزمان با آغاز ماه محرم تا چهارشنبه  ۹شهریور  ۱۴۰۱اقدام به دریافت
عکسهای منتخب دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران با موضوع محرم و راهپیمایی اربعین کرده بود تا عکسهای
برگزیده را در مرزهای ایران و عراق برای زائران کربال به نمایش بگذارد.
طبق آمار اعالم شده ،تعداد  5۱۰قطعه عکس از  ۱۳۳عکاس و از  58دفتر انجمن سینمای جوانان ایران برای حضور
در نمایشگاه ارسال شده بود؛ موضوع این آثار ،محرم ،سوگواری برای امام حسین (ع) و راهپیمایی اربعین است.
میکائیل دیانی معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوانان ایران ،مسعود مدرسی مدیر روابط عمومی انجمن
سینمای جوانان ایران ،احمد کاوند مدیر آژانس عکس ایران و محسن آقالر مدیر انجمن سینمای جوانان ایران استان
قزوین ،به عنوان شورای انتخاب نمایشگاه عکس اربعین از میان  5۱۰عکس برگزیده ارسالی دفاتر ۴۰ ،عکس را برای
نمایش در چهار مرز مشترک ایران و عراق انتخاب میکنند.
نمایشگاه عکس اربعین با نمایش  ۴۰عکس از تاریخ سه شنبه  ۱5شهریور تا شنبه  2۶شهریور  ۱۴۰۱به مدت یازده
روز در مرزهای مهران ،خسروی ،چذابه و شلمچه برای زائران کربال به نمایش گذاشته میشود.

رضا فکری ،خواننده ایرانی به اپرای «مارینسکی» ،دعوت شد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،رضا فکری ـ خواننده کالسیک ـ به دعوت علی رهبری (رهبر مهمان
دائم اپرای مارینسکی شهر سنت پترزبورگ) و والری گرگیف (مدیرکل هنری این مجموعه) برای خواندن در کنسرت
«چنین گفت زرتشت» به آهنگسازی و رهبری علی رهبری دعوت شد.
این کنســرت هفتم مهرماه  ۱۴۰۱همراه با ارکستر و کر «مارینســکی» به رهبری علی رهبری و در حضور والری
گرگیف برگزار و رضا فکری سولیست تنور این کنسرت خواهد بود.
پوئم ســمفونی «چنین گفت زرتشت» در پنج موومان و برای ارکستر سمفونیک بزرگ ،گروه کر و سولیست تنور
ســاخته شــده است و برای اولین بار در اسفند ماه  ۱۴۰۰همراه با ارکستر و کر فیالرمونیک زاگرب و با صدای رضا
فکری در سالن «لیسینسکی» شهر زاگرب اجرا و برای کمپانی آلمانی ناکسوس ضبط و آماده انتشار جهانی شد.
رضا فکری خواننده جوان ایرانی قبال هم تجربه همکاری را با علی رهبری داشــته است که از جمله مهمترین آنها
میتوان به کنسرت «کارمینا بورانا» همراه با ارکستر سمفونیک تهران ،ضبط قطعه «مرشد» برای کمپانی ناکسوس،
ضبط «نقش خشایارشــا» در اپرای «غمنامه ایرانی» و «نقش اسحاق» در اپرای «حضرت ابراهیم» و ضبط «دیوان
شرق و غرب گوته» همراه با ارکستر خملنیتسکی اوکراین اشاره کرد.
تمامی این آثار توسط کمپانی ناکسوس آلمان منتشر شده یا خواهند شد.
مجموعه مارینسکی یکی از بزرگترین مجموعه اپراهای جهان است که حدود  ۴۰۰نوازنده و  2۰۰خواننده گروه ُکر،
 ۳سالن اُپرا و چندین سال کنسرت دارد.

«شــین» به تهیهکنندگی شهاب حسینی و
کارگردانی میثم کزازی از چهارشــنبه (۱۶
شهریور ماه) روی پرده سینماها میرود.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
مشاور رسانهای؛ فیلم ســینمایی «شین» به
کارگردانی و نویســندگی میثم کزازی که به
تهیهکنندگی شهاب حسینی تولید شده و در
سیوهشــتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شــد ،از چهارشنبه شانزدهم شهریور در
ســینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد« .شــین» یک درام خانوادگی دلهرهآور
و رازآلود اســت و در خالصه داســتان آن آمده است« :اثر ظلم در جهان باقی میماند
و همیشــه فرصت کافی برای جبران در اختیار نداریم.این را نوشین در پی کشف راز
خانوادگیشان با تمام وجود درمییابد ».در این فیلم سینمایی شهاب حسینی در کنار
تهیهکنندگی به عنوان مشاور کارگردان و بازیگر هم حضور دارد و جمشید هاشمپور،
علی شادمان ،محمود پاکنیت ،هوشنگ توکلی ،زندهیاد سیامک اطلسی ،آتش تقیپور،
افسانه ناصری ،غزال نظر ،حسین عابدینی ،محمود بصیری ،فخرالدین صدیق شریف،
ناهید مسلمی ،فرزین محدث و مهدی بجستانی دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم
سینمایی ایفای نقش کردهاند.

در شهر
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 ۹۹کیلوگرم حشیش در ورودی مشهد
توقیف شد

فرمانده انتظامی مشــهد گفت :باند قاچاق مواد مخدر با تالش مأموران عملیات ویژه
پلیس مبارزه با مواد مخدر مشــهد شناســایی و محموله  ۹۹کیلوگرمی حشیش در
ورودی این شهر توقیف شد.
احمد نگهبان اظهار کرد :مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر مشــهد با
انجام کار گســترده اطالعاتی به سرنخهایی از قاچاق مقادیر قابل توجهی موادمخدر
توسط سوداگران به شهر مشــهد دست یافته که رسیدگی به موضوع در دستور کار
خود قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشــهد بیان کرد :در تحقیقات فنی مأموران انتظامی مشخص شد،
باند سه نفره قاچاق مواد مخدر قصد انتقال مواد توسط  2دستگاه خودروی سواری به
شهر مشهد را دارند.
وی اظهار کرد :پلیس متهمان را که با یک دســتگاه خودرو تیگو و یک دســتگاه
خودرو ســاینا با محموله موادمخدر در محور نیشابور -مشــهد در تردد بودند را
ردزنی کرد.
نگهبان گفت :به محض نزدیک شدن سوداگران مرگ به نزدیک شهر مشهد مأموران
انتظامی با عالئم هشدار دهنده به راننده  2خودرو دستور ایست دادند که متهمان بدون
توجه به هشدارهای مکرر پلیس متواری شدند اما پس از طی مسافتی هر دو خودرو با
استفاده از قانون به کارگیری سالح متوقف شدند.
فرمانده انتظامی مشهد اظهار کرد :مأموران در این عملیات  2متهم مرد و یک متهم
زن را دســتگیر کردند که در بازرسی از جاســازهای ماهرانه خودروها ۹۹ ،کیلوگرم
موادمخدر از نوع حشیش کشف و متهمان به مقام قضائی معرفی شدند که تحقیقات
در این زمینه ادامه دارد.

 ۵۱درصد خودروهای مشهد فاقد
معاینه فنی هستند

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد از نبود معاینه فنی در بیش
از نیمی از خودروهای موجود در کالنشهر مشهد طی بررسیهای صورت گرفته در سه
ماهه اخیر خبر داد و گفت :متاسفانه بیش از  5۱درصد از خودروهای موجود در شهر
مشهد فاقد معاینه فنی است.
علــی نجفی اظهار کرد :یکی از اصلیترین منابع آالینده در ســطح شــهر مشــهد
خودروهاست که با تولید انواع آالیندهها میتواند اثرات مخربی بر محیط زیست وارد
کند.
وی ادامه داد :در حال حاضر هفت اکیپ گشت سنجش آالیندههای زیستمحیطی با
نام سمام در سطح شهر مشهد مشغول فعالیت و گشتزنی است و با خودروهای دودزا
و آالینده برخورد میکنند.
نجفی افزود :بررسیهای گشت سمام در سه ماه اخیر نشان میدهد متاسفانه بیش از
 5۱درصد از خودروهای موجود در شهر مشهد فاقد معاینه فنی است و در این میان
 ۳۷درصد آن کامال آالینده و دودزاست.
به گزارش روابط عمومی معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ،وی
تصریح کرد :در بررسیهای صورت گرفته ،طی سه ماه اخیر همچنان خودروی پراید
آالیندهترین خودروی شهری است و  ۷۱درصد از سهم خودروهای آالینده شهر مشهد
را به خود اختصاص داده است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد :در این مدت
پس از شناســایی خودروهای آالینده و اعالم اخطار الزم به مالکان آن در مرحله اول،
 5۶درصد مالکان نسبت به رفع نقص خودروی خود اقدام کردند و مابقی نیز مشمول
دریافت اخطار دوم شدند.

مدیرکل بهزیستی استان:

2هزارکودک بی سرپرست و بدسرپرست درخراسان رضوی

مدیرکل بهزیستی خراسانرضوی گفت :در هر استان
 2الی  ۳مرکز کودکان بیسرپرســت و بدسرپرست
وجود دارد ،در صورتی که در خراســان رضوی ۱۰۰
مرکز داریم و نزدیــک به  2۰۰۰فرزند در این مراکز
نگهداری میشوند.
مسعود فیروزی روز گذشته در آیین رونمایی از کتاب
دختران بیسرپرست به تالیف آزاده شریفینیا که در
مرکز آموزش علمی کاربردی خدمات بهزیستی شکوه
مهر برگزار شــد ،اظهار کرد :رسیدگی به مشکالت و
معضالت کودکان بیسرپرست و بدسرپرست مسئله
جدی و جهانی است و با یک فرمول و قاعده نمیتوان
این مســئله اساســی را راهبری کرد .شرایط بومی،
جغرافیایی ،فرهنگی و مذهبی هر جامعه باید در نظر
گرفته شود.
وی افــزود :به دالیل مختلف از جمله شــرایط ویژه
استان ،هممرزی استان با دوکشور ،زائرپذیری مشهد
و کــوچ افراد آســیبدیده به این شــهر و مهمتر از
همه به دلیل مسائل مذهبی ،افرادی که میخواهد
فرزنــد خود را رها کنند معموال در کنار مضجع امام
مهربانیها این کار را انجام میدهند.
مدیرکل بهزیســتی استان خراسانرضوی گفت :اگر
به صــورت درصدی بخواهیم ،بگوییم تعداد کودکان

بیسرپرست و بدسرپرســت مقیم در مراکز و تعداد
مراکز شهر مشهد قابل قیاس با شهرهایی دیگر نیست.
در هر اســتان  2الی  ۳مرکز کودکان بیسرپرست و
بدسرپرســت وجود دارد ،در صورتی که در خراسان
رضوی  ۱۰۰مرکز داریم و نزدیک به  2۰۰۰فرزند در
این مراکز نگهداری میشوند.
فیروزی ادامه داد :گفتنی اســت این فرزندان با توجه
به گروه سنی به فرزندخواندگی گذاشته میشوند و در
سن قانونی وارد بازار کارمیشوند .این تعداد از فرزندان
در مشهد کمتر نمیشــوند که بیشتر هم میشوند؛
لذا در اســتان ضرورت دارد که به مســئله کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست توجه بیشتری شود.
وی تاکید کرد :حلقههای معیوب آسیبهای اجتماعی
بایــد مورد مطالعه قرار بگیرد و به صورت عمومی به
آنها توجه کرد و ســپس به صورت تخصصی به آنها
پرداخت .در خصوص این کــودکان منابع و مطالب
زیــادی وجود دارد ،اما بــا یک کتاب ،یک نفر و یک
گل بهار نمیشود .شاید ضررورت داشته باشد که هر
کدام از ما در هر جایگاهی که قرار گرفتیم به صورت
جدی به آسیبهای اجتماعی و موضوعات مربوط به
آن بپردازیم.
در ادامه این مراســم محمد جواد اشرافی بجستانی،

توس در مسیر ثبت جهانی

این جاده اتوبان نمیشود!

دستگیری صیاد پرندگان وحشی در فیروزه

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان فیروزه از دستگیری صیاد پرندگان
وحشی در این شهرستان خبر داد.
حمید جوانبخت گفت :در ادامه همکاریهای مشــترک نیروی انتظامی شهرستان با
این اداره و طی گشت و کنترل نیروهای کالنتری  ۱۱شهر فیروزه در توقیف و بازرسی
از یک دستگاه خودروی ســواری عبوری در سطح حوزه استحفاظی طی  2۴ساعت
گذشته پنج پرنده وحشی به صورت زنده کشف و ضبط شد.
بر اساس گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزه وی ادامه
داد :پرندگان مکشوفه شامل یک بهله پرنده شکاری پیغو و چهار قطعه پرنده کنارآبزی
چنگر بوده که فرد متهم پس از صید و نگهداری ،به قصد فروش ،در حال انتقال این
گونهها به شــهر نیشابور بود که با هوشیاری ماموران خوردو توقیف و نامبرده پس از
تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شد.
جوانبخت بیان کرد :طبق مصوبه شــماره  ۴۴2شورای عالی حفاظت محیط زیست
بهای جانوران صید شــده از لحاظ مطالبه ضرر و زیان موضوع بند(چ) ماده سه قانون
شــکار و صید در مجموع  ۱5۶میلیون ریال تعیین شده که متهم باید در حق دولت
آن را پرداخت نماید .همچنین بر اســاس بند ج ماده  ۱۰قانون شکار و صید مصوب
 ۱۶خرداد  ۴۶با اصالحات بعدی و ماده هشــت آییننامه اجرایی قانون شکار و صید
مصوب هشت دی ماه  ۹8هیات وزیران ،متهم عالوه بر مجازات کیفری حداکثر به ۶
ماه حبس محکوم خواهد شد.
 - 511/8اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
نظـر بـه دسـتور مـواد  ۱و ۳قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و سـاختمان
های فاقد سـند رسـمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/2۰و برابر رای شـماره  ۰5۷5و ۰5۷۷
و  ۱۴۰۱....۰5۷۶مورخـه  ۱۴۰۱/۴/۱۱هیـات موضـوع مـاده یـک قانون مذکور
تصرفـات آقایـان مهـدی و جـواد مومنـی پـور فرزنـدان محمد و محمـود فروهر
جم نسـبت به دو دانگ و شـصت و پنج صدم دانگ مشـاع و دو دانگ و سـی
و پنـج صـدم دانـگ و یـک دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان به
مسـاحت  ۱۹۰5متـر مربـع قسـمتی از پالک شـماره  25۷فرعـی از یک اصلی
بحـر آبـاد واقـع در بخش  ۱۰مشـهد از محل مالکیت مشـاعی مهـدی و محمد
جـواد مومنـی پـور تائیدگردیـده اسـت .لـذا بـه موجب مـاده  ۳قانـون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده  ۱۳آئین
نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبت به فاصلـه  ۱5روز از طریـق روزنامه محلی
خراسـان رضـوی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات
الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعـالم شـده اعتـراض داشـته
باشـند از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقـوع ملک تسـلیم و گواهی تقدیم
و رسـید اخـذ نماینـد .معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض
مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـد و گواهی تقدیم
دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد که در ایـن صـورت اقدامات ثبت
موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی که اعتـراض در مهلت
قانونـی واصـل نگردد یـا معترض ،گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی
محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نماید و
صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت م.الف 855
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/5/2۹ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۴ :
عباس جهانی فر -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو مشهد

رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل موسســه خیریه
بوستان شــکوه مهر اظهار کرد :موسسه شکوه مهر
تنها موسسه کشوری در خراسان است که در سطح
کشور فعالیت دارد .موسسه شــکوه مهر از کودکان
بیسرپرســت و بدسرپرست کم توان ذهنی و عادی
حمایت میکند .در شهر مشهد  ۱۴مرکز وجود دارد و
از گروه سنی  2سال تا  ۶۰سال در این مراکز نگهداری
میشــود .از کودک کم ناتوان ذهنی شدید تا کودک
بیسرپرست نابغه در این مراکز زندگی میکنند.
وی افــزود :در حــال حاضر در مشــهد  ۴۱۳نفر به
صورت شــبانهروزی و  2۰۰۰نفــر در خارج از مرکز
تحــت حمایت مادی و معنوی ما هســتند .یکی از
گروههای حساس کودکان بیسرپرست هستند و اگر
در رابطه با آنها تالش کنیم میتوانیم یک مجاهد و
یک خدمتگزار پرورش دهیم و اگر کوتاهی کنیم او را
به یک فردی آسیبرسان برای جامعه تبدیل کردیم،
لذا کار ما بسیار حساس است.
اشرافی ادامه داد :فرزندان بیسرپرست در گروه سنی
 ۱2تا  ۱8ســال جزو حساسترین گروههای سنی
هستند .این گروه سنی ،سن خطرناکی دارند و در بین
دختران و پسران ،دختران حساسترند؛ لذا در مرکز
بوستان شکوه مهر به دختران به ویژه این گروه سنی

توجه بیشتری میشود.
وی تاکید کرد :با تالش ایــن مدیر و همت خیرین
توانســتیم مرکزی بسازیم که مشــابه آن در کشور
نیســت .این مدیر علم را در کنار عمــل قرار داد و
در تربیت فرزندان بســیار موفق عمل کرد .امروز روز
رونمایی از کتاب اوست که با توجه به مسئولیتی که
داشته معضالت و مشکالت دختران بیسرپرست را با
تمام وجود حس کرد و نوشت.
آزاده شریفینیا ،نویسنده کتاب دختران بیسرپرست
گفت :یکی از معضالت و دشواریهای جامعه ما مسئله
کودکان بیسرپرست است .کودکان بیگناهی که در
وضعیت خاص خانواده خود را از دســت میدهند و
به اجبار بیسرپرســت میشوند در این کتاب پدیده
بیسرپرســتی ،کودک آزاری ،چگونگی حضانت این
کودکان و عوامل موثر در بدسرپرستی کودکان اشاره
شده است.
وی افزود :این کتاب چهار فصل و دارای  ۱5۳صفحه
اســت که البته این کتاب نیاز به اصالح دارد که در
تیراژهای بعدی اصالحات انجام خواهد شــد .کتاب
دخترانبیسرپرســت برای افرادی که در این حوزه
فعالیت یا قصد فعالیت دارند ،روانشناسان و مددکاران
بسیار مفید است.

قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی گفت :در آینده گام بزرگی
را برای ثبت جهانی شــهر تاریخی توس و آرامگاه فردوســی بر میداریم که البته مقدمات آن انجام شــده و باید با
همکاری سایر دستگاهها اقدامات میدانی را انجام دهیم که در خور شان فردوسی و ایران به عنوان یک کشور فرهنگی
و متمدن کار را پیش ببریم.
علی دارابی اظهار کرد :مقرر شــده طرحی در خراسان رضوی درباره احیای توس تهیه و با توجه به شورای ملی در
سطح کشور اجرا شود .همچنین قرار است شورایی در سطح خراسان رضوی برای این منظور تشکیل شود و این طرح
در شورای استان به تصویب برسد.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تشکیل کارگروه
فکری حکیم توس و جلسه با اعضای این کارگروه گفت :درباره ساز و کارهای ترویج زبان و ادب فارسی و مفاخر ایران
که فردوسی در صدر آنها جای دارد و همچنین چگونگی استفاده از مفاهیم بلندی که در شاهنامه آمده ،بحث و
گفتوگوهای فراوانی انجام دادیم.
دارابی تصریح کرد :مباحثی از جمله توسعه فعالیتها و نهضت تولید محتوا و برگزاری رویدادهای مناسبتمحور در
طول سال و تبدیل آرامگاه فردوسی به محلی برای رخدادهای بزرگ انجام شد.
وی با بیان اینکه جلسه شورای احیای توس به زودی برگزار خواهد شد ،گفت :شورای احیای توس با تغییراتی در
ترکیب و شرح وظایف مورد بازنگری قرار میگیرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ،دارابی با اشاره
به برنامههای فرهنگی اجرا شده در توس گفت :رخدادهای مهمی طی یک سال گذشته در این مکان برگزار شده و
برنامههای خوبی نیز برای آینده داریم.

امام جمعه آشخانه از تعلل تکمیل پروژه جاده آشخانه
به جنگل گلســتان گالیه کــرد و گفت :اختصاص
بودجه مشــکالت را حل نمیکنــد ،حصول نتیجه
مبنای گزارش مسئولین باشد.
حجتاالسالم محمدجواد شریعتینژاد ،در گفتوگو
با ایسنا ،با گالیه از تعلل تکمیل پروژه جاده آشخانه
جنگل گلســتان ،اظهار کرد :محور  ۱۴۰کیلومتری
بجنورد-آشــخانه-جنگل گلســتان محــور اصلی
دسترسی مردم استان خراسان شمالی به شهرهای
شمالی کشور است و ساالنه میلیون ها زائر و مسافر
از محورهای مواصالتی شهرســتان جهت زیارت حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس یا به استانهای شمالی تردد
میکنند که متأسفانه به دلیل وضعیت نامطلوب جاده و ترافیک سنگین ،شاهد تصادفات زیادی در این راه مواصالتی
هستیم.
وی با بیان اینکه از مسافت  ۹5کیلومتری آشخانه به جنگل گلستان ،تنها  ۴۳کیلومتر باقی مانده گفت :متأسفانه این
پروژه مهم بدلیل نبود اعتبار و عدم پیگیری جدی مسئولین تاکنون تکمیل نشده است.
حجتاالسالم شریعتینژاد با گالیه از برخی مسئولین در دولت سابق که وعده تکمیل پروژه تا تیرماه  ۱۴۰۰را داده
بودند گفت :از سال گذشته یعنی زمان اعالم افتتاح این طرح تاکنون براساس آمارها  2۶۰تصادف رخ داده و متأسفانه
بیش از  ۳۰نفر بر اثر جراحات حادثه جانباختهاند که با درایت بیشتر میتوانست این آمار به صفر برسد.
امام جمعه آشخانه با اشاره به تخصیص اعتبار  8۰۰میلیارد تومانی جهت تکمیل جاده بجنورد به جنگل گلستان
در سفر رئیس جمهور به استان گفت :ضمن تشکر از پیگیری دولت ،انتظار ما از مسئوالن منطقهای این است که
مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی را انقالبی و جهادی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
حجتاالسالم شریعتینژاد بیان کرد :پیامد در تأخیر پروژه ،باعث تصادفات و تلفات مالی و جانی است که عده زیادی
از مردم ممکن است تا آخر عمر دچار خسارات جبران ناپذیری شوند و بار مالی و هزینههای آن به عهده نهادهای
حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و ...میافتد.
وی ادامه داد :اثرات ساخت جاده استاندارد و مناسب آن است که مردم از یک سفر خوب و ایمن بهرهمند میشوند
و در پی آن نیز امنیت ،آسایش و آرامش روحی و روانی را به ارمغان میآورد.
امام جمعه آشــخانه در پایان ضمن تقدیر از بازدید میدانی اســتاندار خراسان شمالی از این پروژه در سفر اخیر به
شهرستان مانه و سملقان افزود :اگر مسئوالن با مدیریت انقالبی و با نظارت و مشورت با نخبگان وارد عمل شوند قطعاً
اموال بیتالمال و مسلمین ضایع نمیشود و از حیف و میل جلوگیری به عمل خواهد آمد .در این عرصه باید مسئوالن
با نخبگان علمی و فرهنگی هماهنگ و همراه باشند و علی الدوام ائمه جمعه نیز به دفاع از حقوق عامه مطالبهگری
خواهند کرد و مسئولین هم باید پاسخگو باشند و گزارش دقیق و صحیح اقدامات را به افکار عمومی بدهند تا ضمن
اعتمادسازی ،مردم در جریان کارهای مفید دولت قرار گیرند.

پیشبینی کاهش ۱۵درصدی تولید پسته در سبزوار

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با اشاره به خسارات وارده
بر تولیدات پسته سبزوار ناشــی از گرمای شدید هوا و
خاموشی اســتخرهای ذخیره آب کشاورزی طی سال
جاری گفت :پیشبینی میشــود از باغات پســته این
شهرستان حدود  ۱۷۰۰تن پسته خشک برداشت شود،
که این میزان نســبت به ســال قبل  ۱5درصد کاهش
خواهد داشت.
علیاصغر امانیان در گفتوگو با ایسنا در خصوص تولید
پسته در سبزوار اظهار کرد :در حال حاضر  ۳۰۰۰هکتار
باغ در این شهرســتان زیر کشت پســته قرار دارد که
 2۰۰۰هکتار از آن بارور و قابل برداشــت اســت .عمده
ارقام پســته کشتشــده در این شهرستان کله قوچی،
فندقی ،اکبری ،احمد اقایی ،اوحدی ،ســفید فیض آباد
است و رقم کله قوچی از بیشترین ارقام کشت شده در
این شهرستان محســوب میشود که از قدمت و سابقه

دیرینهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه نحوه صحیح تغذیه پسته تاثیر زیادی
در بهبود کیفیت این محصول دارد ،تاکید کرد :با توجه
به اینکه خاک و منابع آبی در شهرســتان ســبزوار از
کیفیت بسیار باالیی برخورد است ،مشکلی در خصوص
تولید پسته وجود ندارد و پسته چه از نظر باروری و چه
از نظر حجم و سنگینی آن ،تنها نیازمند تغذیه مناسب
و مراقبتهای ویژه است تا از کیفیت و عملکرد بهتری
بهرهمند شــود و این موضوع محتاج مدیریت است که
باید محقق شود.
امانیان ادامه داد :معموال پستهکاران به دلیل درآمد بسیار
باالی پســته ،حساسیت خاصی نسبت به این محصول
دارند و تمام ســعی خود را به کار گرفته تا از آلودگی و
آفتزدگی پسته جلوگیری کنند.
امانیان در پاسخ به این سوال که در راستای کیفیسازی

محصول پسته سبزوار چه اقداماتی انجام شده است ،بیان
کرد :مدیریت جهاد کشــاورزی به منظور آگاهیبخشی
پستهکاران به اصول فنی ،مکانیزه و علمی محصول پسته
اقدام بــه برگزاری کالسها و کارآگاههای آموزشــی و
ترویجی کرده است تا آنها را با نحوه کاشت مستقیم به

صورت بذر یا نهال و نیز مبارزه با آفات و بیماریهای این
محصول آشــنا سازد و همچنین به این منظور در طول
ســال با استفاده از اساتید مجرب کشوری همایشهای
پسته در سطح شهرستان برگزار میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ســبزوار تغییرات آب و هوایی و
عوامل انسانی از جمله خاموشی استخرهای ذخیره آب
کشاورزی و نیز بیماریهای همچون تریپس پسته را از
محدودیتهای صنعت پسته برشمرد و افزود :پسته جزو
ارقام سازگار با اقلیم گرم و خشک سبزوار است با توجه
به کاهش ســطح آب و افزایش شوری آب ،طبیعت نیز
الگوی متناسب با شرایط خود را انتخاب میکند .بنابراین
از لحاظ اقلیم مشــکل خاصی برای این محصول وجود
ندارد و تنها محدودیت ما در صنعت پسته ایجاد برخی
از بیماریهای غالب منطقه است که این موضوع در تمام
کشور هم دیده میشود.

چمنورزشگاه
آزادی اسفناک است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به انتقاد
از کیفیــت زمین چمن ورزشــگاه آزادی
پرداخت و گفت ،وضعیت چمن ورزشــگاه
ملی ورزش ایران اسفناک است.
به گــزارش خبرنگار ورزشــی خبرگزاری
تســنیم ،یحیی گلمحمدی در نشســت
خبری پیش از دیدار تیمهای فوتبال هوادار
و پرسپولیس اظهار داشت :امتیازات شروع
لیگ بســیار مهم اســت و به تیم قهرمان
کمک میکند .فردا مقابل تیمی سختکوش
و فنی بازی داریم ،اما هدف اصلی ما کسب
سه امتیاز این مسابقه خواهد بود.
شرایط دیدار با هوادار متفاوت خواهد بود

وی با بیان اینکه سرخپوشان بازی دشواری
پیش رو خواهند داشت ،تصریح کرد :زمین
ورزشگاه پاس قوامین شرایط مناسبی ندارد
تا کارهای تاکتیکی انجــام بدهیم و بازی
بیشتر روی کارهای هوایی و فیزیکی دنبال
میشود .دوست داریم فوتبال بازی کنیم و
امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم .با این
حال شرایط دیدار با هوادار متفاوت خواهد
بود.
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه
انتقادات خود نســبت به ورزشگاه خانگی
هــوادار بیان کرد :پــس از بازدیدی که از
استادیومداشتیم،متأسفانهمتوجهشدیمکه
زمین شرایط خوبی ندارد .در این ورزشگاه
سه تیم بازی میکنند و تمرینات چند تیم
دیگر در آن برگزار میشود که جای تأسف
دارد .هر سال باید به امکانات خودمان اضافه
کنیم و صاحب امکانات بهتری شویم ،اما هر
سال پسرفت میکنیم .باید نظارت بیشتری
بر این مسئله وجود داشته باشد.
از لحاظ امکانات فقیر هستیم

گلمحمدی با درخواست از سازمان لیگ و
فدراسیون فوتبال برای توجه به مشکالت
ســاختاری فوتبال ایران خاطرنشان کرد:
یک شهر فرودگاه و هتل ندارد و فقط یک
ورزشگاه دارد؛ شهر دیگر هم هتل دارد ،اما
ورزشــگاه ندارد .این شرایط برای برگزاری
لیگ خوبــی چون ایران مهیا نیســت .از
لحاظ امکانات ضعیف هســتیم و میتوانم
بگویم فقیریم .هیچ برنامهای برای ساخت
ورزشگاه ،هتل و امکانات مورد نیاز یک تیم
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وجود ندارد.

حداقل  3تیم را میشناسم که بیشتر از ما
هزینه کردهاند

گلمحمدی در واکنش بــه ادعای عوامل
یکی از باشگاههای لیگ برتری (مدیر روابط
عمومی باشگاه سپاهان) پیرامون رقم خرید
شیخ دیاباته و یورگن لوکادیا اظهار داشت:
دوست دارم درباره فوتبال صحبت کنم ،اما
این حرفها درست نیست .حداقل سه تیم
را میشناسم که بیشتر از ما هزینه کردهاند
و شاید تعداد آنها بیشــتر هم باشد .ما بر
اساس نیاز و خواستههای خودمان هزینه
و یارگیری کردهایــم .نمیخواهم ذهنم را
درگیر این مســائل کنم و باشگاه باید این
موضوع را مدیریت کند.
وی در مورد شــرایط دیاباته برای دیدار با
هوادار و اینکه آیا بهتر نبود این انتقال زودتر
نهایی میشد ،تصریح کرد :او به بازی فردا
نمیرسد و شرایط جسمانی این بازیکن به
گونهای نیست که مهیای بازی باشد .دیاباته
حداقل چند هفته کار دارد .اگر این انتقالها
دو ماه پیش انجام میشــد ،خیلی جلوتر
بودیم و برای ما خیلی خوشایند بود .با این

 - 511/2ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد
 ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/2۰و برابر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰2۶۷2
هیـات اول موضـوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت
ملـک تربـت حیدریه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی خانـم فاطمه
فخـارزاده فرزنـد قربانعلـی بـه شـماره شناسـنامه  ۰۷۰۳۴۷2۶2۳صـادره از
تربت حیدریه نسـبت به ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۱۱/۶5
متـر مربـع( یکصـد و یازده وشـصت و پنج صـدم مترمربع) قسـمتی از پالکـ
 ۶۰۷فرعـی از اراضـی صومعـه پـالک  ۱22اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در
خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربـت حیدریـه از مالکیت
رسـمی متقاضـی محـرز گردیده اسـت .لـذا به موجب مـاده  ۳قانـون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده ۱۳
قانـون آئیـن نامـه مربوطه ایـن آگهی در دو نوبـت به فاصلـه  ۱5روز از طریق
روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا در صورتیکه اشـخاص
ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین
آگهـی تـا دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم
و رسـید اخـذ نماینـد .معترض باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض
مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی
دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در ایـن صـورت اقدامات
ثبـت موکـول به ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت و در صورتی کـه اعتراض در
مهلـت قانونی واصـل نگردد یا معتـرض ،گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه
عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می
نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۶/۱۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۳۰ :
سید امین موسوی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
 - 511/3اداره 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
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی .نظر به دستور مواد
۱و ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/2۰وبرابر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰2۰۰۰۰2۰5
مـورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰2هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر
درواحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بجسـتان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض
متقاضـی آقـای اکبـر نسـائی بجسـتانی بـه شناسـنامه شـماره  ۴کـد ملـی
 5۶2۹۷۶8۰2۶صـادره بجسـتان فرزنـد عباسـعلی در سـه دانـگ مشـاع از
ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت  ۱2۷۰مترمربع قسـمتی
از پـالک ثبتـی  ۱۷۷۴فرعـی از یـک اصلـی واقـع دربخـش دوگنابـاد حوزه
ثبـت ملـک بجسـتان بـه آدرس  :بجسـتان  -خیابـان پـارک -روبـروی اداره
محیـط زیسـت خریـداری محـل مالکیت آقای عباسـعلی نسـائی ثبت شـده
ذیـل صفحـه  25۱دفتـر امالک جلد  2۱محـرز گردیده اسـت  .لذا به موجب
مـاده  ۳قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی و مـاده  ۱۳آییـن نامـه مربوطه این آگهـی در نوبت به فاصلـه  ۱5روز
از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشـار در شـهرهاودر روسـتاهارای هیات
الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته
باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی و درروسـتاها از تاریخ الصاق در محل
تـا دو مـاه اعتـراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم ورسـید اخذ
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خبر

والیبال قهرمانی جهان؛ تغییرات بزرگی در راه
است!

شرایط چمن ورزشگاه آزادی خیلی خراب
و اسفناک است

وی با بیان اینکه پرسپولیس نیز با مشکل
کمبود امکانات دست و پنجه نرم میکند،
تصریح کرد :شرایط چمن ورزشگاه آزادی
خیلی خراب و اسفناک است .پرسپولیس،
استقالل و تیم ملی در این ورزشگاه بازی
میکنند .اگر دنبال کیفیت و لذت هواداران
هستیم ،شرایط برگزاری مسابقه هم باید
مهیا باشــد .چمنهای ورزشگاهها شرایط
خوبی ندارند .این گالیهای اســت که باید
میکردم تا شاید یک نفر به خودش بیاید
و این مسائل را حل کند.
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس با ابراز
امیــدواری به اینکه تیمــش در یک بازی
خوب بتواند ســه امتیاز را به دست بیاورد،
گفت :شرایط روحی و فنی خوبی داریم و
بازیکنان روز بسیار سختی خواهند داشت.
آنها باید با شرایطی روبهرو شوند که غیرقابل
پیشبینی اســت و نباید در این وضعیت
غافلگیرشویم.
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ورزشی

گلمحمدی:

حال از باشــگاه پرسپولیس بابت همکاری
خوبی که برای این انتقالها داشت ،تشکر
میکنم و امیدوارم عملکرد خوبی در لیگ
برتر داشته باشیم.
تیم خوبی را جمع و جور کردهایم و از
نقلوانتقاالتمان راضیام

ســرمربی پرســپولیس در پاســخ به این
پرســش که آیا از فعالیتهای این باشگاه
در نقلوانتقــاالت رضایــت دارد یا خیر،
خاطرنشــان کرد :بلــه .در مجموع خوب
یارگیری کردیم و بازیکنانی که به تیم اضافه
شدند ،عاشق پرســپولیس بودهاند .آنها از
پیشنهادهای بسیار بیشتر از ما گذشتند و
به نظرم تیم خوبی را جمع و جور کردهایم.
احســاس آرامش داریم و همه بازیکنان با
جان و دل کار میکنند.
گلمحمــدی دربــاره بــه گوش رســیدن
زمزمههایــی مبنــی بر دعــوت از  ۹بازیکن
پرســپولیس به اردوی تیم ملــی و تأثیر این
موضوع روی عملکرد سرخپوشان بیان کرد:
این موضوع تأثیر خوبی نخواهد گذاشت و نیاز
داریم بازیکنان کنار هم باشند تا به هماهنگی
بیشتری برسند .با این حال باعث افتخار ماست
که  ۹بازیکن از پرسپولیس به تیم ملی دعوت
شدهاند و برای آنها آرزوی موفقیت میکنم .تیم
ملی همیشه برای من و پرسپولیس در اولویت
بوده است و امیدوارم بازیکنان با آمادگی خوب
راهی جام جهانی شوند.
وی راجع به احتمال تغییر ســرمربی تیم

ملی ایران گفت :شــاید نظــر فوتبالیها و
کارشناســان در این مســائل مهم نباشد.
هر چه بگوییم ،حاشــیه درست میشود
و اتفاقات غیرمنتظــرهای رخ میدهد که
فکرش را نمیکنیم .تصمیمگیری در فوتبال
ایران «لحظهای» است و فقط باید گوشها
تیز کنیم تا بفهمیم چه اخباری شــنیده
میشــود .موفقیت تیم ملی برای من مهم
اســت و هر کمکی از دستم بربیاید ،انجام
میدهــم .برای همه مربیــان ،بازیکنان و
فدراسیون فوتبال آرزوی موفقیت میکنم.
باید خط حمله پرسپولیس را تقویت
میکردیم

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد
انتقاد یکی از پیشکسوتان این تیم از خرید
مهاجمان خارجی عنوان کرد :باید خودمان
را در همه خطوط تقویــت میکردیم .به
خط حمله خودمان اعتقــاد داریم و یکی
از بهترین خطوط حمله سال گذشته را در
اختیار داشتیم .امیدواریم وقتی مهاجمان
وارد زمیــن میشــوند ،گل بزنند .تیم در
نقلوانتقاالت باید تقویت شود و میبایست
خط حمله پرسپولیس را تقویت میکردیم.
لوکادیا بازی به بازی بهتر میشود
گلمحمدی درباره آخرین وضعیت یورگن
لوکادیا اظهار داشت :او در دو دیدار گذشته
به میدان رفت و شــرایط بهتری دارد .فکر
میکنم لوکادیا بازی به بازی بهتر میشود.
برای پست دفاع چپ مشکلی نداریم

نماینـد  .معتـرض بایـد ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به
تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت
بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهـد که دراین صـورت اقدامات ثبـت موکول به
ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگـردد یـا معتـرض  ،گواهی دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکند
اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت
مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت .
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۶/۱۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۳۰ :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
 - 511/4اداره 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
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی .نظر به دستور مواد
۱و ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/2۰وبرابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰2۰۰۰۰2۰۶
مـورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۰2هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر
درواحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بجسـتان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض
متقاضی خانم عصمت مظلومی بجسـتانی به شناسـنامه شـماره  ۷8کد ملی
 5۶2۹۷۷۰2۱۷صـادره بجسـتان فرزنـد زین العابدین در سـه دانگ مشـاع
از ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت  ۱2۷۰مترمربع قسـمتی
از پـالک ثبتـی  ۱۷۷۴فرعـی از یـک اصلـی واقـع دربخـش دوگنابـاد حوزه
ثبـت ملـک بجسـتان بـه آدرس  :بجسـتان  -خیابـان پـارک  -روبـروی اداره
محیط زیسـت خریداری از محل مالکیت آقای عباسـعلی نسـائی ثبت شـده
ذیـل صفحـه  25۱دفتـر امالک جلد  2۱محـرز گردیده اسـت  .لذا به موجب
مـاده  ۳قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی و مـاده  ۱۳آییـن نامـه مربوطه این آگهـی در نوبت به فاصلـه  ۱5روز
از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشـار در شـهرهاودر روسـتاهارای هیات
الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته
باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی و درروسـتاها از تاریخ الصاق در محل
تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم ورسـید
اخـذ نماینـد  .معترض باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم
دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویـل دهد که دراین صـورت اقدامات ثبت
موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتیکه اعتـراض در مهلت
قانونـی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل
ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیـت می نمایـد و صدور
سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت .
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۶/۱۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۳۰ :
مجید طیبی -رئیس ثبت اسناد وامالک بجستان
 - 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
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی .نظر به دستور مواد
۱و ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصـوب  ۱۳۹۰/۹/2۰وبرابر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰2۰۰۰۰2۱2
مـورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر

وی راجع به شــرایط پرسپولیس در پُست
دفاع چپ تصریح کــرد :ما علی نعمتی و
مهــدی احمدی را در این پُســت داریم و
وحید امیــری در ادامه به جمعمان اضافه
میشــود .به نظرم مشــکلی از این بابت
نخواهیم داشت.
نمیفهمم چرا برخی تصمیمات گرفته
میشود

گلمحمدی با بیان اینکــه همه هواداران
دوست دارند بازی را از نزدیک تماشا کنند،
گفت :باید شرایط را برای حضور تماشاگران
مهیا کنند .اگر ورزشگاهی آمادگی حضور
هواداران را ندارد ،پــس آمادگی برگزاری
بازی را هم نخواهد داشــت .برخی چیزها
را متوجه نمیشــوم و نمیفهمم چرا این
تصمیمات گرفته میشود.
لیگ برتر ایران حرفهای نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لیگ برتر
ایران را حرفهای میداند یا خیر ،عنوان کرد:
نمیدانم چه بگویم .ما در این لیگ فعالیت
میکنیم ،اما نمیتوان اسم آن را حرفهای
گذاشت .باشگاههای بزرگ از داشتن زمین
تمرین محروم هســتند و دست به دامن
ارگانها و وزارتخانههای دیگر میشــوند؛
آنها همین مشــکل را بابت ورزشــگاه هم
دارند .مسائلی که سال گذشته برای مجوز
حرفهای افتاد ،پرسپولیس و استقالل را از
لیگ قهرمانان آســیا حذف کرد و به نظرم
لیگ برتر ایران حرفهای نیست.

درواحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بجسـتان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض
متقاضی خانم زینب آردی بجسـتانی به شناسـنامه شـماره 5۶2۰۰۱۳۴۰5
کـد ملـی  5۶2۰۰۱۳۴۰5صـادره بجسـتان فرزنـد محمـود درششـدانگ
یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت  ۱۴۷/۳۶مترمربـع قسـمتی از پالک
ثبتـی  ۷۶فرعـی از دو اصلـی واقـع دربخـش دوگنابـاد حـوزه ثبـت ملـک
بجسـتان به آدرس :بجسـتان  -خیابـان امام خمینی  -کوچه شـهید علیرضا
خواجـوی  -پـالک  ۳خریـداری مـع الواسـطه از محـل مالکیت آقـای احمد
عسـکرزاده و خانـم شـجاعی بجسـتانی محـرز گردیده اسـت  .لـذا به موجب
مـاده  ۳قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی و مـاده  ۱۳آییـن نامـه مربوطه این آگهـی در نوبت به فاصلـه  ۱5روز
از طریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتشـار در شـهرهاودر روسـتاهارای هیات
الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته
باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی و درروسـتاها از تاریخ الصاق در محل
تـا دو مـاه اعتـراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم ورسـید اخذ
نماینـد  .معتـرض بایـد ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به
تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت
بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهـد که دراین صـورت اقدامات ثبـت موکول به
ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگـردد یـا معتـرض  ،گواهی دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکند
اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت
مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت
 .تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۶/۱۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۳۰ :
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
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی .نظر
بـه دسـتور مـواد  ۱و  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب  ۱۳۹۰/۰۹/۳۰و برابر رای شـماره
 ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰2۰۰۰۰2۳۷مورخـه  ۱۴۰۱/۰۶/۱2هیـات اول موضـوع
مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک بجسـتان
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا قصـاب زاده بجسـتانی
بـه شناسـنامه شـماره  ۶5کدملـی  5۶2۹۷۷8۱۱۰صـادره بجسـتان فرزند
محمدحسـن در ششـدانگ یکبـاب منزل مسـکونی بـه مسـاحت ۳۱۳/۷۰
متـر مربـع ،قسـمتی از پـالک ثبتـی  8۴فرعـی از  2اصلـی واقـع در بخش
دو گنابـاد حـوزه ثبـت ملـک بجسـتان بـه آدرس :بجسـتان  -خیابـان امام
خمینی  -کوچه نیک  -پشـت پمپ بنزین شـفاعی خریداری مع الواسـطه
از محـل مالکیـت آقای حسـن شـریفی محرز گردیده اسـت .لـذا به موجب
مـاده  ۳قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد
سـند رسـمی و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه
فاصلـه  ۱5روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیـر االنتشـار در شـهرها
منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفع
بـه آرای اعـالم شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن
آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خود را
بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد .معترض باید
ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت
بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت
محـل تحویـل دهـد که در این صـورت اقدامـات ثبت موکول بـه ارائه حکم
قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل
نگـردد یـا معتـرض ،گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل را

فدراسیون بینالمللی والیبال قصد دارد تغییرات
بزرگی در برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی
جهان اعمال کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،تصمیم فدراسیون
بینالمللی والیبال FIVB ،برای ردهبندی ۱۶
تیم برتر مســابقات قهرمانی جهــان 2۰22
بالفاصله پــس از مرحله گروهی ،غافلگیری و
تعجب همه تیمهای حاضر در رقابتها را به دنبال داشت .این در حالی است که تغییرات
بیشتر و بزرگتری برای مسابقات قهرمانی جهان در راه است.
 FIVBمیخواهد مسابقات قهرمانی جهان را که در حال حاضر در سالهای زوج برگزار
میشــود به دلیل تداخل با جام جهانی فوتبال به سالهای فرد منتقل کند .همچنین
برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان هر دو سال یک بار نیز در دستور کار فدراسیون
بینالمللی قرار گرفته است .این اما پایان تغییرات نیست و  FIVBبسیار عالقهمند است
به جای  2۴تیم ۳2 ،تیم در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنند تا مخاطبان بیشتری
در سطح جهان با والیبال درگیر شوند .پیرو این تغییرات ،زمان برگزاری مسابقات قهرمانی
قارهها نیز تغییر خواهد کرد و از ماه سپتامبر به دسامبر یا حتی سال بعد موکول میشود.

جلویآمریکاییهانگرانینداریم

مربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به آمادگی
باالی ملیپوشان اعزامی به رقابتهای قهرمانی
جهانف گفت :هیچ نگرانی بابت آمادگی بدنی
کشتیگیراننداریم.
مصطفی میرعمادیان در گفتگو با ایسنا ،درباره
آخرین شرایط تیم ملی کشتی آزاد در آستانه
اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان ،اظهار کرد:
تمرینات بســیار پر فشاری را در اردوی قبل پشت سر گذاشتیم تا جاییکه ضربان قلب
بچهها به  22۰تا  2۳۰رســید .خوشبختانه همه ملیپوشان در تستهای بدنی بسیار
عالی بودند و در تست دو و میدانی نیز خیلی خوب جواب دادند .به عنوان مثال یکی از
کشتیگیران که قبال نهایتا  ۱۰5کیلو پرس سینه میزد در تمرینات  ۱۳5کیلوگرم زد.
تستهای بچهها خیلی ما را امیدوار کرد تا جایی که بچهها حتی از شرایط المپیک هم
فراتر رفتند و به همین دلیل فشار تمرینات را کم کردیم.
مربی تیم ملی کشتی آزاد ،در پاسخ به این سوال که آیا آسیبدیدگی در میان ملیپوشان
وجود دارد یا خیر ،گفت :خدا را شکر آسیبدیدگی نداریم  ،البته یکسری از نفرات دچار
آسیبدیدگیهای جزئی هستند که در کشتی طبیعی است و جای نگرانی ندارد .تنها
نگرانی ما این اســت که با توجه به اینکه نزدیک فصل پاییز میشویم بابت بیماریهای
ویروسی مثل سرماخوردگی نگران بچهها هستیم.
وی ،درباره انتظارات از تیم ملی کشــتی آزاد برای کسب عنوان قهرمانی جهان در غیاب
روسیه ،اظهار کرد :تمام برنامه ما نیز بر روی کسب عنوان قهرمانی جهان قرار داشته است.
سال گذشته زمان کمی داشتیم و فشردگی مسابقات المپیک و جهانی بود اما اینبار فرصت
خوبی داریم .وضعیت بچهها به گونهای است که ما اصال بابت آمادگی بدنی نگرانی نداریم.

ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور
سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۶/۱۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۳۰ :
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 بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای
شـماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰2۱۰۰۰۴۰۴هیـات اول  /دوم موضـوع قانـون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر
در واحـد ثبتـی ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای
علـی روشـنی فرزنـد احمد بـه شـماره شناسـنامه  ۴۴۴۳صادره از بردسـکن
درششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  ۷۱/58متـر مربـع قسـمتی
ازپـالک  ۱5۴8فرعـی از ۴اصلی واقع درخراسـان رضـوی بخش  ۴حوزه ثبت
ملـک بردسـکن خریـداری از مالک رسـمی فاطمه نسـا دلدار محـرز گردیده
اسـت .لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه  ۱5روز آگهی
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد /.ن.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/۶/۱۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/2۹ :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
 - 511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاوه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  .برابـر رای
شـماره  ۱۴۰۱/۰۴/۰5-۱۴۰۱۶۰۳۰۶2۷۷۰۰۰۱۴8هیـات اول موضـوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زاوه تصرفـات مالکانـه
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی اکبـر حاجـی زاده فرزنـد محمـد امین به
شـماره شناسـنامه  ۱۴صادره از دولت آباد در ششـدانگ یک قطعه زمین
مزروعـی بـه مسـاحت  5۰۷۳8/۹5متـر مربـع پـالک  -۱8۶اصلـی بخش۴
زاوه واقـع در اراضـی مرغزار خریداری از مالک رسـمی آقای محمدحسـین
جهانشـیری فرزنـد محمدحسـن محـرز گردیده اسـت .لذا به منظـور اطالع
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه  ۱5روز آگهی می شـود در صورتی که
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت
در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند
مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول.۱۴۰۱/5/2۹ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۶/۱۴ :
حمیدرضا توسلی فرشه -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زاوه
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 ۱۳شهریور «روز ملی نجوم» نام گرفت

مدیر انجمن نجوم آماتوری کشور از تصویب پیشنهاد نامگذاری
روز  ۱۳شهریور زادروز ابوریحان بیرونی ،دانشمند ایرانی به عنوان
«روز ملی نجوم» خبر داد.
مهندس مســعود عتیقی ،مدیر انجمن نجــوم آماتوری ایران
در گفتوگو با ایســنا گفت :حدود  ۱۰5۰سال قبل و در سال
 ۳52خورشــیدی در «کاث» ،خوارزم فرزندی متولد شــد که
او را «ابوریحــان محمد بن احمد بیرونی» نام نهادند که بعدها
اخترشناســی بزرگ ،ریاضیــدان ،تاریخ نگار ،تقویم شــناس،
هندشناس و انسان شناس شهیری در عصر خود و طی سدههای
چهارم و پنجم خورشیدی شــد .بیرونی را بزرگترین دانشمند
مســلمان و یکی از بزرگترین دانشمندان ایران در همه اعصار و
همینطور او را پدر علم انسانشناسی و هندشناسی میدانند.
وی ادامه داد :ابوریحان بیرونی از دانشــمندان پر آوازه ایران ،در
علوم حکمت و اخترشناسی و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا مقام
شامخ داشــت ،در حوالی خوارزم متولد شده و از این جهت به
«بیرونی» یعنی «خارج خوارزم» معروف شده است .هیچ اطالعی
درباره اصل و نســب و دوره کودکی بیرونی در دســت نیست.
نزد ابو نصر منصور علم آموخت ،در  ۱۷ســالگی از حلقهای که
نیم درجه به نیم درجه مدرج شــده بود ،استفاده کرد تا ارتفاع
خورشــیدی نصفالنهار را در «کاث» رصد کند و بدین ترتیب
عرض جغرافیایی زمینی آن را استنتاج کند.
عتیقــی افزود :چهار ســال بعد برای اجرای یک رشــته از این
تشخیصها نقشههایی کشید و حلقهای به قطر  ۱5ذراع تهیه
کرد .در  ۹خرداد  ۳۷۶بیرونی ماه گرفتگی (خسوفی) را در کاث
رصــد کرد و قبال با ابوالوفا ترتیبی داده شــده بود که او نیز در
همــان زمان همین رویداد را از بغداد رصد کند .اختالف زمانی
که از این طریق حاصل شد ،به آنها امکان داد که اختالف طول
جغرافیایی میان دو ایستگاه را حساب کنند .وی همچنین با ابن
سینا ،فیلسوف برجسته و پزشــک بخارایی به مکاتبات تندی

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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تولید  ۴مکمل خوراکی جدید
برای آبزیان در کشور
چهار مکمل خوراکی جدید برای بهبود رشد و سالمتی ماهی
قزلآالی رنگینکمان و تاسماهی سیبری به صنعت تولید
خوراک آبزیان معرفی شد.
به گزارش ایســنا ،براســاس یافتههای پژوهشــگران گروه
شیالت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،چهار مکمل خوراکی جدید
برای بهبود رشــد و سالمتی ماهی قزلآالی رنگینکمان و
تاسماهی سیبری به صنعت تولید خوراک آبزیان معرفی شد.
این تحقیقات توسط دکتر مهدی شمسایی مهرجان و دکتر
سید پژمان حسینی شکرابی ،با همکاری مشترک دانشگاه
آزاد اســالمی واحد علوم و تحقیقات ،شــرکت چندملیتی
 EVONIKدگوسا (بزرگترین شرکت تولید و تحقیق در
زمینه آمینواسید در جهان) ،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
خوراک آبزیان کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان تهران انجام شده است.
دکتر مهدی شمســایی مهرجان در رابطــه با این پژوهش
گفت :طی این تحقیقات ،آثار چند محصول گیاهی بر رشد،
بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی و تقویت سیستم ایمنی ذاتی
ماهیهای آزمایشی ،بررسی شد و نتایج نشان داد که استفاده
از این مواد ارزان قیمت در جیره ،میتواند طول دوره پرورش
ماهیهــا را بیش از  5۰درصد و ریســک مرگ و میر آنها
را در مواجهــه با برخی عوامل بیماریزا تا حدود  ۷۰درصد
کاهش دهد.
وی بــا بیان این مطلب که دســتاورد قابل توجه این نتایج
برای صنعت آبزیپروری ،کاهش چشمگیر و همزمان طول
دوره پرورش ماهی و مصرف آب اســت ،ادامه داد :با توجه
به خشکسالیهای پی در پی کشورمان در سالهای اخیر و
نیاز قابل توجه صنعت آبزی پروری به آب ،استفاده از چنین
مکملهایی در تغذیه آبزیان میتواند از طریق کاهش طول
دوره آبزیپــروری ،هدر رفتن آب شــیرین را به طور قابل
مالحظهای در این صنعت کاهش دهد.
به نقل از دانشگاه آزاد اسالمی ،عضو هیأت علمی واحد علوم
و تحقیقات ،افزود :این پژوهش منجر به استخراج و چاپ پنج
مقاله در مجالت معتبری همچون  Aquacultureو Fish
 and shellfish immunologyشده است.
به گفتــه وی ،از ویژگیهــای بارز این پژوهــش میتوان
بــه همکاری تنگاتنگ دانشــگاه با بخشهــای خصوصی،
دولتی و موسســات بینالمللی و همچنین کاربردی شدن
محصوالت ناشی از این پژوهشها توسط یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان خوراک آبزیان کشور اشاره کرد.

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

درباره ماهیت و انتقال گرما و نور پرداخت.
به گفته وی ،بیرونی در حدود سال  ۴۰۴هجری قمری به خوارزم
مراجعت کرد و موقعی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت،
در صدد قتل او برآمد و به شفاعت درباریان از کشتن وی درگذشت
و او را در سال  ۴۰8هجری با خود به غزنه برد .در سفر محمود به
هندوستان ،ابوریحان همراه او بود و در آنجا با حکما و علماء هند
معاشــرت کرد و زبان سانسکریت را آموخت و مواد الزمه را برای
تالیف کتاب خود موسوم به تحقیق ماللهند جمعآوری کرد.
مدیر انجمن نجــوم آماتوری ایران تصریح کرد :بیرونی به نقاط
مختلف هندوســتان ســفر کرد و در آنها اقامت گزید و عرض
جغرافیایی حدود  ۱۱شهر هند را تعیین کرد .بیرونی مینویسد
کــه در زمانی که در قلعه «نندنه» به ســر میبرد ،از کوهی در
مجاورت آن به منظور تخمین زدن قطر زمین اســتفاده کرد.
روشن است که او زمان زیادی را در غزنه گذرانده است؛ چرا که
تعداد زیاد رصدها توســط وی به ثبت رسیده است .این ثبتها
با رشتهای از گذرهای خورشــید به نصف النهار شامل انقالب
تابستانی سال  ۳۹8آغاز میشود و ماه گرفتگی روز  ۳۰شهریور
همان سال را نیز در بر دارد .او به رصد اعتدالین و انقالبین در غزنه
ادامه داد که آخرین آنها انقالب زمستانی سال  ۴۰۰بود.
عتیقی خاطرنشان کرد :نوشتههایی از بیرونی در دست است که به
گردش زمین به دو ِر خودش نام برده میشــود .در
وضوح در آنها از
ِ
کتابِ «اســتیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة االسطرالب» ابوریحان
میگوید «از ابوسعید سجزی ،اُسطرالبی از نوع واحد و بسط دیدم که
از شمالی و جنوبی مر ّکب نبود و آن را اسطرالب زورقی مینامید و او
را به جهت اختراع آن اسطرالب تحسین کردم ،چه اختراع آن متکی
بر اصلی اســت قائم به ذات خود و مبنی بر عقیده مردمی است که
متحرک دانسته و حرکت یومی را به زمین نسبت میدهند
زمین را
ّ
و نه به کره ســماوی .بدون شک این شبههای است که تحلیلش در
ِ
نهایت دشواری؛ و قولی است که رقع و ابطالش در کمال صعوبت است.

درگاه پرداخت امن

علمی

علمی

برگزاری ششمین کنگره بینالمللی سرطان

ششمین کنگره بینالمللی سرطان به صورت
حضوری و مجازی  ۱۱تا  ۱۳آبان ماه ۱۴۰۱
برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،این کنگره بینالمللی توسط
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه
علوم پزشکی شــهید بهشتی
با همکاری اســاتید دانشگاهی
داخل و خارج از کشــور برگزار
می شــود و از امتیاز بازآموزی
برخوردار است.
از مهمترین محورهــای مورد
بحــث در این کنگره می تــوان به مباحثی
نظیــر اپیدمیولــوژی ،ریســک فاکتورها،
اتیولوژی ،پیشــگیری و غربالگری ،بیولوژی

مولکولی و ژنتیک ،مکانیســمهای متاستاز
ســرطان ،مدیریــت متاســتاز ســرطان،
تشــخیص ســریع ،تکنیکهای پیشرفته
درمانی (جراحــی ،رادیوتراپی ،ایمونوتراپی،
کموتراپــی) و درمانهای تســکینی(روانی
اجتماعــی ،اقتصــادی ،معنویــت درمانی،
پرستاری سرطان ،تغذیه) اشاره کرد.
بنابر اعــالم روابط عمومی دانشــگاه علوم
پزشکی شهیدبهشتی ،گروههای هدف این
کنگره بینالمللی شامل رشتههای بهداشت،
پرتودرمانی ،پرســتاری ،پزشــک عمومی،
تغذیه ،توانبخشــی جراحی عمومی ،علوم
آزمایشــگاهی ،پزشــکان داخلی ،مامایی و
مهندسی پزشکی هستند.

عینکی که تبدیل به ویدیو پروژکتور میشود!

عینک جیبی جدید شرکت «لنوو» تجربه یک
صفحه نمایش بزرگ روبروی چشمان کاربر را
رقم میزند .به نقل از دیلیمیل ،عینک جدید
شرکت «لنوو» ( )Lenovoصفحه نمایش
کامپیوتر را در فاصله چند ســانتی متری از
چشمان کاربران قرار میدهد تا به آنها هنگام
کار یا تماشای فیلم ،حریم خصوصی بیشتری
بدهد.
عینک لنوو موســوم به « »۱ Tکه این هفته
در نمایشگاه برلین ( )2۰22 IFAدر آلمان
رونمایی شــد ،از طریق درگاه  USB-Cبه
لپتاپ ،تلفن هوشمند یا تبلت
متصل میشود .سپس محتوای
دســتگاه را روی دو صفحــه
 OLEDدر هــر لنز با کیفیت
فول اچدی جلوی هر چشم نشان
میدهد و یــک صفحه نمایش
خصوصی ارائه میدهد.
عینــک لنوو  ۱ Tبه کاربران این حس را القا
میکند که محتوا را روی صفحه نمایشــی
بسیار بزرگتر از صفحه نمایش رایانه یا گوشی
خودمیبینند.
این عینک یک صفحه نمایش مجازی را ارائه
میدهد که بزرگ به نظر میرسد ،در حالی که
اندازه کل این دستگاه فقط در حد یک عینک
معمولی است که در جیب جا میشود.

این عینک دارای بلندگوهای  hi-fiداخلی در
نزدیکی گوش است و کاربران میتوانند ضمن
تماشای تصویر ،صدای آن را نیز بشنوند و از
تماشای یک فیلم به طور کامل لذت ببرند.
«اریک یو» مدیر اجرایی لنوو گفت :هر روز،
مردم در سراسر جهان به طور فزایندهای برای
ســرگرمی و بهرهوری به سراغ دستگاههای
تلفــن همــراه میروند و عینــک جدید ما
میتواند یک گلوگاه بزرگ در چنین تجربهای
برای کاربران باشد.
وی افــزود :با راه حلی ماننــد عینک ،۱ T
کاربــران یک تجربه صفحــه نمایش بزرگ
قابل حمــل و خصوصی دارنــد و میتوانند
مزیت بیشتری نسبت به تلفن و لپتاپ خود
دریافت کنند.
این شــرکت حتی به هیچ وجه سعی نکرده
است این عینک را با واقعیت مجازی یا واقعیت
افزوده سازگار کند .در عوض ،نمایشگر آن دید
ال مبهم میکند تا تجربهای کام ً
کاربر را کام ً
ال
غوطهورانه ،مشابه با آنچه در یک سینما انتظار
دارید ،ارائه دهد.
این عینک هوشــمند در اواخر سال 2۰22
در چین به فروش میرســد و سال آینده در
سایر کشورها در دسترس خواهد بود .اگرچه
صحبتهایی در مورد قیمت گزاف آن وجود
دارد.

