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به ازای هر ١٠٠ زن در سن ازدواج؛ 
١٩١ مرد داریم

یک جمعیت شناس 
گفــت: ۱۹۱ مــرد در 
ســن ازدواج در مقابل 
جمعیــت ۱۰۰ نفری 
زنان در سن ازدواج قرار 

دارند. به گزارش ایسنا محمود مشفق گفت: تعداد 
پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله مجرد پنج میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر و جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ ســاله مجرد سه 

میلیون نفر است.
    

بازگشایی مدارس از پایان آبان
علیرضــا کمرئی، 
رت  ا ز و ســخنگوی 
آموزش گفت:  بر اساس 
الگــوی بازگشــایی 
مدارس، تمام مدارس 

از پایان آبان به شــیوه حضوری به فعالیت خود 
ادامــه خواهنــد داد و صدور مجوز بازگشــایی 
حضوری مدارس، منوط بــه تکمیل و ارائه چک 
لیســت های بهداشــتی و خودارزیابی مدیران 

مدارس است.
    

 افزایش قیمت ۵ برابری 
واکسن آنفلوآنزا

نایب رییس انجمن 
داروســازان ایــران 
گفت: قیمت واکســن 
آنفلوآنــزای چهــار 
ظرفیتی نسبت به سال 

گذشته تقریبا پنج برابر شده است؛ به طوری که در 
سال گذشته قیمت این واکسن ۴۰ هزار تومان بود، 
اما اکنون بیش از ۲۰۰ هزار تومان است. به گزارش 
ایسنا علی فاطمی گفت: همین موضوع باعث شده که 
مردم کمتر از سال های قبل از این واکسن استقبال 

کرده اند.
    

تهران معادل ١٠٠ روز کمبود آب دارد
و  ب  آ کت  شــر
فاضالب استان تهران در 
اطالعیــه          ای اعالم کرد 
شــهروندان تهرانی به 
میزان ۱۰۰ روز مصرف 

با کمبود آب مواجه هستند و این مورد با ۱۰ درصد 
کاهش مصرف برای گذر از پاییز رفع می     شــود. به 
گزارش خبرگزاری صداوســیما، براســاس این 
اطالعیه آب تهران با کسری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی 
در مقایسه با پارسال مواجه است و ورودی سدهای 
تأمین کننده آب تهران نیــز کاهش ۴۰ درصدی 

داشته است.
    

وزیر بهداشت: 
 پزشکان داروهای کمیاب را 

تجویز نکنند 
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در شرایط فعلی 
کشور کمبودی در زمینه داروهای رایج ندادیم به 
پزشکان توصیه کرد که داروهای کمیاب را نسخه 
نکنند. به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی گفت: گاهی 
اوقات داروهای کمیاب را نسخه می کنند که توصیه 
ما به پزشکان این اســت که وقتی داروهای تولید 
داخلی خوبی داریم، این داروهای کمیاب را نسخه 
نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آنها بگردد و هزینه 

زیادی برایشان گذاشته شود.
    

هر۶ ثانیه یک عملیات فوریتی 
پلیسی انجام می شود

فرمانــده انتظامی 
پایتخت گفت: هر ۳ ثانیه 
یک تماس و هر ۶ ثانیه 
یک عملیــات فوریتی 
پلیسی توسط ۱۱۰ انجام 

می شود. به گزارش فارس، حسین رحیمی با اشاره به 
تخلفات در فضای ســایبری گفت: به 8 هزار و ۵۷۳ 
پرونده در ۶ ماهه سال جاری رسیدگی شد که ۱۰۰ 

درصد جرائم این حوزه کشف شده است.
    

 ثبت الکترونیکی ازدواج 
در سراسر کشور

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق از فعال 
شدن ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور خبر 
داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، علی مظفری: 
از روز یکشنبه ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر 
کشور فعال و دفاتر ثبت سنتی ازدواج حذف شد. به 
گفته او با ثبت الکترونیکی ازدواج، بعد از امضای سند 
ازدواج، اثر انگشت زوجین در سامانه ثبت خواهد 

شد و سند ازدواج در اختیار زوجین قرار می گیرد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیروز زمینی کشاورزی با چندین 
تن محصول بوده و امروز ویالیی لوکس 
و احتماال در اغلب اوقات خالی از سکنه. 
دیروز واحدی مســکونی بوده با شمار 
خانوار و امروز واحد اداری با رفت و آمد 
زیاد و مزاحمت فراوان برای همسایه ها. 
دیروز باغی پر بــرگ و بار در منطقه ای 
خوش آب و هوا از شــهر و امروز برجی 
سر به فلک کشــیده در خیابانی تنگ. 
دیروز ســاحلی خلوت و بــا منظره ای 
دلچسب برای مسافران و بومیان منطقه 
و امروز پالژی اختصاصی برای گروهی 
ثروتمند. دیروز درمانگاهی بوده برای 
بیماران و امروز یک مرکــز تجاری پر 

هیاهو.
»تغییر کاربری« بی حــد و حصر 
اراضی این روزها زندگی اغلب ما را از این 
رو به آن رو کرده است. زیر و رو شدنی که 
احتماال کمتر شهروند و روستانشینی 
از آن راضی اســت. گاهی این تغییرات 
چنان لجام گســیخته بوده که نه تنها 
ســاکنان قدیمی منطقه را فراری داده 
که حتی در روســتاها، شمار حیوانات 
 بومی را هم کم کرده یا بــه کلی از بین 

برده است.
این واقعیت حتی صدای رئیس قوه 
قضائیه را هم درآورده اســت به طوری 
که دیروز در دیدار با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، بر 
اصالح قانــون تغییر کاربــری اراضی 

تاکید کرد.

غالمحسین محسنی اژه ای، در این 
دیدار با اشــاره به معضالت اجتماعی و 
سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی 
گفت: »حداقل ۱۰ ســال اســت که 
نســبت به اصالح قانون تغییر کاربری 
اراضی فریاد می زنم و هشدار می دهم 
اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر 
کاربری ها توســط کمیسیون ذیربط، 

شوراها و دهیاران هستیم«.
او تاکید کرد: »از نظــر من احدی 
حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی 
را ندارد، اما شــوراها و دهیاران عماًل با 
حمایت برخی دســتگاه های اجرایی 
اقدام به صدور مجوز می کنند که اگر با 
این روند برخورد نشود، این کار توسعه 

می یابد«.
این تاکید در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان معتقدند، تغییرات کاربری 
بی ضابطه و بی مطالعه و بعضا سفارشی نه 
تنها چهره شهرها و روستاها را دگرگون 
کرده که زندگی را برای انسان ها و سایر 
موجودات ســخت کرده است و حتی 
چندین نسل را تحت تاثیر اثرات مخرب 

خود قرار خواهد داد.
  انواع کاربری های زمین 

در شهرها و روستاها
به تعیین چگونگی استفاده از زمین، 
»کاربری زمین« گفته می شود. کاربری 
زمیــن در زمین های واقــع در حریم 
شهر ها توســط وزارت راه و شهرسازی 
و شــهرداری و از طریق تهیه و تصویب 
طرح هــای جامع و تفضیلــی تعیین 
می شود، در روستاها توسط بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی و از طریق تهیه طرح 
هادی روستایی تعیین شده و در سایر 
مناطق توسط وزارت جهاد کشاورزی 

مشخص می شود. با این حال نگاهی به 
اخبار نشان می دهد که تغییرات بی حد 
و حصر در مناطق مختلف کشــور در 
محدوده هر ســه وزارتخانه و نهاد رخ 
می دهد و حتی این بخش ها از این راه، 

بخشی از درآمد خود را تامین می کنند.
اراضــی کــه در محدوده  شــهر 
قــرار گرفته اند، با توجه بــه نیاز هایی 
که در درون شــهر وجــود دارد، دارای 
کاربری های متفاوتی هستند. در تبصره 
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری قید 
شده که شهرداری ها باید در پروانه ای 
که برای امالک صــادر می کنند، نوع 
کاربری اراضی و امالک را قید کنند و افراد 
موظفند که براساس قید مشخص شده، 
اقدام به فعالیــت در آن اراضی و امالک 

داشته باشند.
در گذشته کاربری اراضی در درون 
شــهر ها محدود بود که عمدتا شامل 
کاربری های مسکونی و تجاری می شد. 
اما به  تدریج و با توجه به نیاز های شهری 
و پیشــرفت هایی که در حوزه اراضی و 
موضوعات شهرسازی ایجاد شد، انواع 
و اقســام کاربری های اراضی در داخل 
محدوده شــهر به وجود آمد که شامل؛ 
کاربری مســکونی، کاربری تجاری ، 
کاربــری اداری، کاربری آموزشــی و 
فرهنگی، کاربری بهداشتی و درمانی، 
کاربری فضای ســبز و مراکز تفریحی، 
کاربری تجهیزات شــهری و خدمات 

شهری و کاربری صنعتی است.
هر چند در مــواردی کاربری های 
مختلط نیز داریم، اما به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان همین موضوع زمینه 
تخلفات فراوان را در حوزه کاربری ایجاد 

کرده است.

برای ســکونتگاه های روستایی نیز 
به مانند شــهرها طرح های مختلفی 
تهیه و تدوین می شود که طرح هادی 
بارزترین نمونه آن اســت. طرح هادی 
روستایی عبارت است از تجدید حیات 
و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی و فیزیکی. سازمان کارفرمای 
این طرح ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســت تا در قالب این طــرح وضعیت 
فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی 
و فرهنگی کل روستا در ارتباط با حوزه 
نفوذ و ســطوح باالتر خود بررســی، 

ساماندهی و برنامه ریزی می شود.
اما آنچــه در کاربری در روســتاها 
بیش از همه مورد نظر اســت، کاربری 
اراضی کشــاورزی و باغی است. همان 
زمین های که در سال های اخیر معموال 
شــکار اصلی زمین خواران بوده است. 
این افراد معموال پس از تغییر کاربری 
زمین ها و ســاخت ویــال و ... برخالف 
کاربری مشخص شده، از طرق غیرمجاز 
و از طریق شــوراهای شــهر و روستا و 
شهرداری ها و احتماال صرف هزینه ای 
گزاف، تغییر کاربری غیرمجازشان را 
مجاز کرده و به اکوسیســتم شهری و 

روستایی و حتی منابع طبیعی دست 
می برند. اتفاقی کــه در دهه های اخیر 
چنان فراوان در نوار شــمالی کشــور 
رخ داده که عکس هــای هوایی از این 
مناطق و مقایسه آن با تصاویر قدیمی 
نشــان می دهد، چگونه این تغییرات 
طی کمتر از یک دهه بــه این مناطق 
آسیب زده است. هرچند براساس قانون، 
امکان تخریب بنای غیرمجاز و جریمه 
و جزای کیفری مالکان آن وجود دارد 
و هرچند با مواردی هم از این دســت و 
حتی با شهرداران و اعضای شورای شهر 
و روســتاهایی که در این باره اقدامات 
غیرقانونی داشته اند، برخورد شده است، 
اما این برخوردهای موردی نتوانســته 

جلوی این تخلفات را بگیرد.
در این میان وزارت نیرو نیز احتماال 
با اعطای انشعاب آب و برق به واحدهای 
غیرمجاز و شهرداری ها با مجاز شمردن 
اقدامات غیر مجاز در ازای دریافت پول، 
برای رفع کسری بودجه های خود قدمی 

در این قانون شکنی برمی دارد.
 ساخت 800 هزار 
ویالی غیرمجاز

همین چندی پیش بود که معاون 
ســازمان امــور اراضی کشــورگفت: 
»8۰۰هزار واحد غیرمجاز در کشــور 
با تغییر کاربری زمین های کشاورزی 

ایجاد شده اند«.
صفدر نیــازی با اشــاره به تخریب 
گسترده شــالیزارهای شمالی کشور 
گفت: »این زمین های ارزشــمند در 
مجموع ۴۰۰ هزار هکتار بود که صد هزار 
هکتار آن یعنی یک چهارم آن با اجرای 

طرح هادی تغییر کاربری یافته است«.
در این میان برخی با قطعه بندی با 
انجام قطعه بندی کــردن چند هکتار 
زمین کشــاورزی در مناطق مختلف 
کشــور و کاربری های ویال ســازی و 
مسکونی چند صد میلیارد پول به جیب 
می زنند و البته سود آنها، دودیست در 

چشم مردم آن منطقه. 
معاون حفــظ و یکپارچگی اراضی 
ســازمان امور اراضی کشور همچنین 
گفت: »در ۵۰ سال گذشته سرانه اراضی 
کشاورزی ۵ هزار و ۷۰۰ متر به ازای هر 
زارع بود که امروز به ۱۷۰۰ متر کاهش 
یافته است که دلیل آن افزایش جمعیت 

و خرد شدن اراضی کشاورزی است«.
قانونی برای تغییر کاربری اراضی

در ســال ۱۳۷۴ قانونی تصویب 
شــد با عنوان »قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها«. براساس این 
قانون تغییر کاربــری زمین به جز در 
موارد ضروری ممنوع شــده اســت 
و ضرورت تغییر کاربــری نیز در این 
قانون و اصالحیه هــای بعدی آن به 

کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی، مدیر امور اراضی ، 
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، 
مدیر کل حفاظت محیط زیست آن 
اســتان و یک نفر نماینده اســتاندار 

است.
با این حال برخــی از جمله رئیس 
قوه قضائیــه معتقدند ایــن قوانین 
کافی نیست و کشــور نیازمند است 
در این خصوص قوانیــن جامع تری 

داشته باشد.
آسیب های ناشی از تغییر کاربری

در ایــن میان عالوه بر ســود های 
شخصی، رویکردهایی مثل تقدم حق 
مالکیت بر قوانین شــهری یا توسعه 
افسارگســیخته اقتصادی نیز خود 
عامل دیگری در تغییــر کاربری در 
شهرها و روستاها و البته ورود به منابع 
طبیعی است. در این باره بابک مؤمنی 
استادیار علوم و مهندسی آب معتقد 
است: »تقدم حق مالک بر طرح های 
تفضیلی شهری سبب شــده تا مثال 
مالک بدون هیچ مانع و نیازسنجی و 
تنها در راستای سود شخصی، کاربری 
مسکونی اش را به تجاری تغییر دهد 
و بدون اجــازه از شــهرداری طبقه 
هم کف را به واحــد تجاری یا صنعتی 
تبدیل کند! سیاســت های نادرست 
گذشته ما سبب شده امروز ۷۵ درصد 
 جمعیت کشــور را جامعه شــهری 

تشکیل  دهد«.
به گفته او این نگاه در روســتاها و 
اراضی طبیعی منجر به معضل شدید 
فرسایش خاک شده است که معضل 

اول کشور حتی قبل از آب است. 
از ســاخت ویال گرفته تــا جاده 
سازی، از هتل ســازی در جنگل ها تا 
بهره برداری معدنی از منابع طبیعی، 
همه اینها به نگاه توســعه اقتصادی 
بدون در نظر گرفته حقوق انســان ها 
و حیوانات منجر شده و حتی ممکن 
است زندگی برای نسل های آینده را 

در این جغرافیا غیرممکن کند.

واقعیتی که صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورده است

»تغییر کاربری اراضی« فقط با کمی پول و رابطه!

بررسی

مشکالت اینترنت کشور در حالی در دو ماه 
گذشــته افزایش قابل توجهی داشته است که 
عیســی زارع پور، وزیر جدید ارتباطات حدود 
یک هفته پیش دستور داده بود به صورت فوری 
این کندی و اختالل اینترنت بررسی و برطرف 
شود. با این حال براســاس آخرین برآوردها از 
وضعیت ارتباطات اینترنــت، اختالل اینترنتی 
در ایران در روزهای اخیر به اوج خود در شهرهای 
مختلف رسیده است. به طوری که روز یکشنبه 
سامانه های رصد اینترنت کشــور برای مدتی 
یک اختالل گسترده را در اینترنت کشور ثبت 
کرد. این اختالل به حدی شــدید بود که برای 
مقاطعی استفاده از موتور جستجوی گوگل هم 

غیرممکن شد.
هر چند برخی از صاحبنظــران این کندی 
اینترنت را ناشی از شــروع سال تحصیلی و آغاز 
کالس های درس مدارس و دانشگاه ها در فضای 
مجازی می دانند، اما برخــی دیگر اجرای طرح 
صیانت از فضای مجازی را که قرار بود بر اساس 
آن، پهنای باند اینترنت کشــور کم شود مقصر 

شرایط جدید معرفی می کنند. طرحی که وزیر 
جدید ارتباطات نیز پیشــتر وعده حمایت تمام 

قد از آن را داده بود.
سایت زومیت اما دیروز گزارش داد؛ مدیران 
برخی شــرکت های اینترنتی، اعالم می کنند 
که این مشــکل ربطی به زیرساخت های شبکه 
آن ها ندارد و پهنای باندی که از شرکت ارتباطات 
زیرساخت می گیرند، با کاهش و کیفیت پایین 
مواجه می شــود. به گفته آن ها، اینترنت در یک 
ماه گذشته در بعضی ساعت ها دچار پکت الست 

)packet loss( می شود.
براســاس شــنیده ها، از زمان تغییر وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات افزایش ماهانه و 
مورد نیاز کشور در زمینه پهنای باند بین الملل 
اتفاق نیفتاده و کشــور با کاهــش پهنای باند 
اینترنت مواجه اســت. گفته می شــود شورای 
عالی فضای مجازی که طبق دستوری باید مجوز 
واردات پهنای باند را به شرکت زیرساخت بدهد، 
مجوز واردات پهنای باند را برای این شرکت صادر 

نکرده است.

درحالی کــه اپراتورهــای اینترنتی اعالم 
می کنند مشکل اینترنت کشور از کمبود پهنای 
باند از سمت زیرساخت اســت، رئیس سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویــی نیز در 
گفت وگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که پیرو 
شکایت های مطرح شده درباره کندی اینترنت، 
مقرر شد که در اســرع وقت هم اپراتورها به ویژه 
شــرکت مخابرات ایران و هم شرکت ارتباطات 
زیرساخت نسبت به توسعه های الزم اقدام کنند.
حسین فالح جوشقانی تأکید کرده است: با 
آغاز ســال تحصیلی جدید از مهرماه و برگزاری 
اغلب کالس های دانشــجویان و دانش آموزان 
به صورت مجازی میــزان و حجم اســتفاده از 
اینترنت افزایش درخورتوجهی یافته است که 
این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی 
نقاط و در ساعات پیک استفاده شد. این شلوغی 
در ساعات پیک درنهایت باعث نارضایتی برخی 

از مشترکان شد.
فالح اضافه کرد: طبق جلسه ای که با اپراتورها، 
مخابرات و شرکت زیرســاخت داشته اند، نقاط 

دارای مشکل در شبکه هم در اپراتورها و هم در 
شرکت ارتباطات زیرســاخت شناسایی و مقرر 
شده که در اسرع وقت هم اپراتورها به ویژه شرکت 
مخابرات ایران و هم شرکت ارتباطات زیرساخت 
نسبت به توسعه های الزم اقدام کنند و سازمان 
تنظیم هم مسئول پیگیری موضوع تا انجام کامل 
اقدامات خواهد بود. او ابــراز امیدواری کرده که 
با انجام این اقدامات، مشکل کندی اینترنت در 
ساعات پیک در برخی نقاط کشور حل و رضایت 

مردم حاصل شود.
هر چند رئیس ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی کندی بیش از پیش اینترنت 

را در روزهــای اخیر به شــروع آنالین مدارس 
مرتبط می دانند، اما صاحبنطران معتقدند که 
اپلیکیشن شاد به عنوان پلتفرم آموزشی کشور 
روی شبکه ملی اطالعات قرار دارد و ترافیک آن 
نمی تواند باعث کندی و اختالل اینترنت شود. 
آنها می گویند: اختالل فعلی ناشی از محدودیت 
پهنای باند و مشکل در خرید و تامین پهنای باند 
اضافه است. گفته می شــود، شرکت ارتباطات 
زیرساخت برای خرید پهنای باند، باید از شورای 
عالی فضــای مجازی مجوز بگیرد. مشــکل در 
صدور این مجوزها، موجب ایجاد چنین اختاللی 

شده است.

شورای عالی فضای مجازی مجوز واردات پهنای باند را صادر نکرد

اجرای طرح صیانت با چراغ خاموش؟!

»تغییر کاربری« بی حد 
و حصر اراضی این روزها 
زندگی اغلب ما را از این 
رو به آن رو کرده است. 

گاهی این تغییرات چنان 
لجام گسیخته بوده که نه 

تنها ساکنان قدیمی منطقه 
را فراری داده که حتی در 
روستاها، شمار حیوانات 
بومی را هم کم کرده یا به 

کلی از بین برده است

برخی با تبدیل غیرمجاز 
زمین های کشاورزی به 

ویال و ...، از طریق شوراهای 
شهر و روستا و شهرداری ها 

و احتماال صرف هزینه ای 
گزاف، تغییر کاربری 

غیرمجازشان را مجاز 
می کنند
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