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وقاحتآبی ترکیه

یک توئيت

اجتماعی

درشرایطیکهکارشناسانورسانههایبینالمللیبرتاثیرمخربزیستمحیطیسدهایجدیدترکیهبرایهمسایگان
اتفاقنظردارند،وزارتخارجهاینکشوردربیانیهایاینادعاهاراغیرعلمیدانست .سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلس
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رسانه های جهان
اســپــوتــنــیــک:
مایکل مــوزلــی،
مــــتــــخــــصــــص
تغذیه ،میگوید
برای کاهش وزن
نــبــایــد نوشیدن
آب را فراموش کرد تا از کمآبی بدن
از جمله هنگام تمرینات ورزشــی
جلوگیری شود .او نوشیدن مایعات
بیشتر را ب ــرای کسانی کــه بیشتر
حرکت میکنند ،توصیه میکند تا
تعادل بهینه آب و نمک حفظ شود .
موزلی برای تنوع بخشیدن به طعم،
تــوصــیــه مـیکــنــد کــه لــیــمــوتــرش یا
زنجبیل را به آب اضافه کنید.
آنــاتــولــی:بــنــا به
اعــام مرکز آمــار
ترکیه «توئیک»
در ســال گذشته
( )2021یــک
میلیون و  79هزار و  842نوزاد سالم
در ترکیه متولد شــد هانــد که از این
تــعــداد  51.3درصــد پسر و 48.7
درصد دختر هستند .بر این اساس،
میزان بــاروری کل (زنــان  15تا 49
ساله) در ترکیه که در سال 2001
حـــدود  2.38کـــودک اعـــام شده
بــود ،در سال  2021در سطح 1.7
کــودک تحقق یافته اســت .شاخص
میزان بــاروری کل ،میانگین تعداد
کودکانی را که یک زن میتواند در
دوران باروری (گروه سنی  15تا 49
سال) به دنیا بیاورد ،نشان میدهد.
با احتساب این آمــار ،نرخ بــاروری به
پایینتر از نرخ تجدید نسل جمعیت
از طریق زایمان که  2.1است ،افت
کرده است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مصطفی عبدالهی – تقویت دیپلماسی آبی
علیه سدسازیهای ترکیه ،باالخره آنکارا را
وادار به موضعگیری کرد؛ موضعی که به نظر
با هدف فرافکنی و نپذیرفتن نقش مخرب این
سدسازیها بر محیط زیست منطقهای اتخاذ
شده است .در عین حال این اقدام ترکیه ،دولت
اردوغانرامتوجهحساسیتهمسایگانکردهو
دربیانیهرسمیوزارتخارجهاینکشورتصریح
شــده اســت کــه« :ترکیه آم ــاده همکاریهای
منطقیوعلمیباایراندراینزمینهاست».
▪ازنامهصریحدادستانکلتامطالبهمجلس
و جدیت وزارت امور خارجه

همین چند روز قبل بود که پس از هشدارهای
گسترده کارشناسان دربــاره سدسازیهای
گستردهترکیهرویدجله،فراتوارس،دادستان
کل کشور برای جلوگیری از تشدید بحرانهای
زیست محیطی آن به وزیــر نیرو نامه نوشت،
نمایندگانمجلسوزیرامورخارجهرابهمجلس
فراخواندند و درنهایت عزمی جزم شد تا این
موضوعباجدیتبیشتریپیگیریشود.
▪ترکیه :گرد و غبارهای ایــران ارتباطی به
سدسازیهایماندارد

با جدی شدن پیگیریهای ایــران و انتقادات
«امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه از ترکیه در
صحنعلنیمجلس،حاالکشورهمسایهناگزیر
بهواکنششدهو«تانژوبیلگیچ»سخنگویوزارت
خارجه این کشور بیانیهای صادر کرده است.
البتهبیلگیچدراینبیانیهاعالمکرده«ادعاهایی
مبنی بر اینکه سدهای ترکیه باعث گرد و غبار
در منطقه میشود ،مبنای علمی ندارد و دلیل
اصلیگردوغبارها،بیابانهاییبامنشأ آفریقاو
خاورمیانه است» .البته در بیانیه رسمی وزارت
خارجه ترکیه این ادعا هم مطرح شده است که
«ترکیه تا به امروز رویکردی را دنبال کرده است
که نیازهای کشورهای پاییندست حاشیه
رودخانههارادرنظرگرفتهوبهقوانینبینالمللی
احتراممیگذاردوبهاینکارادامهخواهدداد».
▪آمادههمکاریمنطقیوعلمیهستیم

امامهمترازمتنفرافکنانهاینبیانیه،پایانبندی
آناست«:ترکیهآمادههمکاریمنطقیوعلمی
با ایران در این زمینه است»؛ موضعی که نشان

میدهدکشورهمسایه،جدیتایراندرپیگیری
حقبینالمللیخودرابهخوبیدرککردهاست.

مورددرایران،عراقوسوریهافزایشیافتهوبخش
عمدهایازتقصیراینماجرادراثرسدسازیهای
بیرویهترکیهاست.

امابرخالففرافکنیوزارتخارجهترکیه،نهتنها
نتایجمطالعاتعلمی،بلکهبررسیگزارشهای
رسمیرسانههایبینالمللیهمنشانمیدهد
که ابرپروژههای آبی این کشور تاثیرات مخربی
برای منطقه خواهد داشت .ترکیه  10ابرپروژه
آبی دارد که از نگاه ما« ،گاپ» و «داپ» مهمترین
آنهاست چرا که مستقیما روی رودخانههای
ارس ،دجله و فــرات احــداث میشود و به طور
مستقیموغیرمستقیم،ما،عراقوسوریهراتحت
تاثیرقرارمیدهد.اینهمروایترسمیومعتبر
چندرسانهبینالمللی:

▪تکرار ماجرای  5سال قبل؛ دوباره فراموش
میکنیم؟

▪تاثیراتمخربابرپروژههایآبیترکیه

▪کاهش 50درصدیسطحآب
دجلهوفرات

بی.بی.سی :هم سوریه و هم عراق به طور مکرر
ترکیهرامسئولکاهشمنابعآبیخوددانستهاند
وبارهابهدنبالحلمشکالتناشیازسدسازی
ها بودهاند اما گاهی اوقــات تنشها بر سر این
موضوع باال گرفته است .وزیر منابع آب عراق در
نشست با همتای سوریهای خود گفته است که
سطح آب ورودی رودخانههای دجله و فرات که
ازترکیهسرچشمهمیگیرندتا ۵۰درصدکاهش
یافتهاست.
▪افــزایــش  48بــرابــری تــعــداد منشأهای
گردوغبار

اسپوتنیک:تعدادمنشأهایگردوغباراز 6مورد
در سال  ،1367اکنون به تعداد بیش از 290

با این اوصاف ،تردیدی در اثرات مخرب پروژه
ترکهانیستوهمگانبهآناذعاندارند.البته
اینانتقادایرانوواکنشترکیه،سابقهقبلیهم

دارد و اتفاق تازهای نیست .سال ،1396وقتی
رئیسجمهور وقت ایــران انتقادهای تندی را
درباره پروژههای سدسازی ترکیه مطرح کرد و
گفت «احداث  ۲۲سد بزرگ در کشور همسایه
میتواند تاثیر مخرب بر عــراق ،ایــران و دیگر
کشورها بگذارد» ،فضلی چورمان معاون وقت
وزارت خارجه ترکیه اعالم موضع کرد و گفت:
«این تفکر که سدسازی ترکیه به محیط زیست
آسیب میزند ،اشتباه است و ایران نباید درباره
سدسازیترکیهتضمینبخواهد».حاالپنجسال
پس از آن موضعگیری ما ،بار دیگر مسئوالن
کشورماندربارهعواقباینسدسازیهاهشدار
دادهانــد و کشور همسایه هم مجددا تاثیرات
مخرباینپروژهراردکردهاست.بااینحساب،
گویا با گذشت این پنجسال ،دوبــاره در همان
نقطه قبل ایستادهایم ،با این تفاوت که تعداد
سدهایاحداثشدهدرترکیه،بیشترازآنزمان
شده است و حاال هم اگر پیگیریها جدیتر
نباشد،شایدپنجسالبعد،دوبارهدرهمیننقطه
باشیم،منتهادرخشکسالیمطلقوغرقدرگرد
وغبار....

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:
ضرورتهمکاریچندجانبهایران،عراقوسوریهدرمقابلسدسازیهایترکیه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید :با توجه به تاثیرات
مسائل زیست محیطی سدساز یهای ترکیه در منطقه و به ویژه روی
کشورهای ایران ،عراق و سوریه ،باید این مسئله در قالب همکاریهای
چندجانبه پیگیری شود« .محمود عباسزاده» در گفتوگو با خراسان
تصریح میکند :وزارت امور خارجه پیگیریهای خوبی را برای حل این
مسئله داشته است و ما رویکرد وزارت خارجه ترکیه برای همکاریهای
منطقی و علمی را هم به فال نیک میگیریم .او میافزاید :در شرایط فعلی وزارت نیرو باید در
تعامل بیشتر با وزارت امور خارجه ،مستندات علمی و فنی خود را درباره تبعات سدسازیهای
ترکیه ارائه کند تا در گفتوگوهای چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرد.

۹
گزیده

وام شهریه تحصیلی به
دانشآموزان مدارس غیردولتی
اعطا میشود
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه مــدارس
غیردولتی گفت :برای هر اولیایی که دوست دارد
فرزندش را در یک مدرسه غیردولتی ثبتنام کند،
امکان استفاده از وام قرضالحسنه را پیشبینی
کردیم؛ این طرح ،وام شهریه تحصیلی است که
در قالب تفاهمنامه مهر دانش تعلق میگیرد.
بنابرخبر فارس ،عباس معزی درباره میزان این
وام که توسط این صندوق قرار است ارائه شود،
گفت:بستگیبههرمدرسهدارد.یعنیمدرسهای
شهریهاش  10میلیون تومان است ،والدین 10
میلیون وام میگیرند ،شهریه مدرسه دیگری8 ،
میلیون تومان است و والدین میتوانند  8میلیون
وامقرضالحسنهبگیرند.بهمیزانشهریهمدارس
است .چراکه شهریه هر مدرسه متفاوت است.
به گفته وی ،منابع این صندوق از طرق مختلف
شامل «کمکهای مالی دولت و سایر کمکهای
دولت یا وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط»،
«منابع مالی جذب شده از بخشهای غیردولتی،
نهادهای اقتصادی ،بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری مــورد تأیید بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران» و ...تامین میشود.

هشدار درباره سرویس دهی
قهوه خانهها به دبیرستانیها
دکــتــر فــرهــاد بــهــزادی ،کــارشــنــاس درمـــان و
حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی ستاد
مبارزه با مواد مخدر   ،درباره کاهش سن اعتیاد
گفت :اگر به یکی از قهوهخانههای شهر مراجعه
کنید ،خواهید دید افــراد کمتر از  ۱۸سال نیز
در آنجا حضور دارند .متاسفانه شاهد هستیم
بچههای کوچکتر از جمله دبیرستانیها از
قلیان استفاده میکنند و قهو هخانهدار نیز به
آ نها سرویس میدهد .وی گفت :در مقطعی
برای جلوگیری از مصرف قلیان تصمیماتی مبنی
بر جلوگیری از سرو قلیان در قهوهخانهها اتخاذ
کردند که درنهایت فقط افــراد  ۱۸سال به باال
امکان مصرف قلیان داشته و کوچکتر از آنها
اجازه مصرف نداشته باشند.

