
سخنگوی شورای نگهبان از اعالم دالیل احراز نشدن 
صالحیت الریجانی به او خبر داد

 الریجانی منتقد پای کار
 شورای نگهبان 

|پیام ما| سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری اعالم کرد که دالیل 
احراز نشدن صالحیت علی الریجانی  به صورت مکتوب به او اعالم شده است.

با ابالغ نشدن عرصه و حریم محوطه 
 باستانی رامهرمز، متجاوزان تخریب 

این منطقه را از سر گرفتند

 تعر ض دوبار ه 
به »جوبجی«

|پیام ما| متجاوزان بار دیگر به »جوبجی« تعرض کردند؛ 
این بار در روزهایی که اعتراض به بی آبی مهمترین مسئله 
خوزستان است و درست زمانی که توجه ها به مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری است. هفت ماه پیش بود که 

لودرها شبانه این محوطه تاریخی پنج هزار ساله را...

نگاهی به سیاست گذاری های کمیته 
 بین المللی المپیک و توجه ویژه 
به توسعه پایدار و محیط زیست

 پیوند  ورزش 
و توسعه پایدار در المپیک

انتشار گزارش کمیسیون برانتلند که در آن برای نخستین 
بود،  پرداخته شده  پایدار  تبیین مفهوم توسعه  به  بار 
واکنش های بسیاری به همراه داشت. یکی از مهم ترین 
محیط  به  راجع  ملل  سازمان  تشکیل کنفرانس  آنها 
زیست و توسعه در سال 1992 در ریودوژانیرو در برزیل 

بود که به آن اجالس »سران زمین« نیز می گویند.

 آخرین مدال ایران در المپیک
به کاراته رسید

طالی  استثنائی 
»گنج زاده«

بالگر دها آبی  برآتش ار سبار ان نریختند
حامیان و فعاالن محیط زیست در متنی که در سایت کارزار منتشر شده خواستار تامین تجهیزات خاموش سازی آتش در جنگل ها شده اند

در جریان آتش  سوزی در منطقه »بابایلی« و »قاسم کندی« آذربایجان شرقی و به دلیل نقص فنی

| زلزله شناس |

| مهدی زارع |

 سازمان مدیریت بحران 
چه مسئولیتی دارد؟

جبال  و  )بلده(  البرز  در  هفته گذشته سیالب 
)آوج، استان قزوین( موجب خسارت و تلفات 
این حوادث کمابیش  در  اوج شد.   در  نفر   ۵
مانند موارد قبلی کمتر عکس العملی از سازمان 
مدیریت بحران، نه در پیشگیری و هشدار و نه 
در پاسخ به سانحه مشاهده شد. وزارت کشور 
مسئول مدیریت بحران است و سازمان مسئول، 
سازمان مدیریت بحران کشور است که رئیس 
آن معاون وزیر کشور است. مسئول هماهنگی 
و تجمیع اطالعات بحران است که زیر مجموعه 
وزارت کشور به لحاظ تشکیالتی قرار دارد. سازمان 
با داده های به روز  مدیریت بحران می بایست 
علمی و نه صرفا دریافت داده ها و گزارش های 
سازمان  مانند  دیگر  سازمان های  از  اداری 
هواشناسی و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 
اطالعات را تجمیع کرده و با بر هم نهی اطالعات 

امکان و توان تصمیم گیری داشته باشد.

 ابالغ قانون »استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران«چه پیامدهایی دارد؟

تشدید توسعه نامتوازن پایتختتشدید توسعه نامتوازن پایتخت
 مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران:

 ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی گسترش صنعتی و مسکونی نیست  
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6ادامه در صفحۀ

فراخـوان
شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد  از  شرکتهای واجد صالحیت و دارای  تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص 

طراحی، نظارت و بروز رسانی اطالعات مکانی دعوت به همکاری  نماید.

1- شرکت کنندگان در فراخوان الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir(  ثبت نام و نسبت 
به تهیه، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

2-شرکت های مشاور دارای گواهینامه صالحیت  می تواند اسناد ارزیابی کیفی را  از روز یکشنبه به تاریخ  1400/05/17 لغایت شنبه مورخ  1400/05/23 
با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( دریافت نمایند.

3- آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده در سامانه ستاد حداکثر تا ساعت 10:30 روز چهارشنبه به تاریخ       03/ 1400/06 می باشد.
4- اطالعات تماس کارفرما جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص جزئیات طرح : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع 

نیروی برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره 3 – دفتر مدیریت مصرف  -  تلفن :03432539692         
5- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی  مندرج است .

6- این آگهی به منظور ارزیابی كیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنًا در قبال 
ارائه مدارك ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش ، غیر مستند ، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی 

واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اطالع رسانی ذیل قابل دسترسی می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

ت اول
نوب

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

شناسایی شرکت های مشاور طراحی ، نظارت و بروزرسانی اطالعات مکانی

شماره فراخوان در سامانه ستادشرحشماره فراخوان

1400 -۵9
مشاور طراحی پروژه های مربوط به انتقال نیرو،برقرسانی و نوسازی 
شبکه های توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
200000۵630000043

1400 -60
مشاور نظارت بر پروژه های مربوط به انتقال نیرو،نیرورسانی و نوسازی 
و بروزرسانی اطالعات مکانی)GIS( شبکه های توزیع نیروی برق حوزه 

عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
200000۵630000044

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب 

 آگهی فراخوان
  PVC شناسائی سازنده در و پنجره

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در نظر دارد ساخت و نصب در و پنجره های 
PVC  پروژه راین خود واقع در کرمان – بلوار جمهوری اسالمی – خیابان صادقیه را 
از طریق مناقصه و توسط سازندگان دارای صالحیت انجام دهد. لذا ازکلیه سازندگان 
واجد شرایط و دارای توانایی الزم برای پروژه های بزرگ دعوت می گردد تا در صورت 
تمایل حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ درج این آگهی نسبت به ارسال 
نامه اعالم آمادگی و رزومه کاری خود به آدرسهای شیراز ، بلوار معالی آباد ، نبش 
خیابان بهاران ، مجتمع اداری آرین ، طبقه دوم ، دبیرخانه مرکزی و یا کرمان ، بلوار 
جمهوری اسالمی ، بین خیابان صادقیه و شیروانی ، ساختمان میالد ، طبقه ششم 
، دفتر شعبه کرمان شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب و یا پست الکترونیکی به 

نشانی jonoub@maskanco.ir اقدام  نمایند.

بُحران کم آبی را جدی بگیریم

@wood_land_wood

 تولیدات چوب و رزین

در اینستا گرام منو پیدا کن...



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2077   | یک شنبه  17 مرداد 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

۵0 روز پس از انتخابات علی الریجانی 
گویی  ندارد.  سکوت  قصد  همچنان 
در  صالحیتش  رد  بابت  همچنان  او 
مجلس  سابق  رئیس  است.  شوک 
به  کشور  حرفه ای  سیاستمداران  جزو 
انتقادهای  است  بعید  و  می رود  شمار 
هیجان  حاصل  نگهبان  شورای  از  او 
باشد. به نظر می رسد الریجانی در مقام 
سیاستمدار مورد اعتماد نظام به منتقد 
شده  بدل  نگهبان   شورای  یک  شماره 

است. 
نشست  اولین  در  ماه  مرداد   16 دیروز 
نگهبان،  خبری سخنگوی جدید شورای 
درباره  سوالی  طحان نظیف،  هادی 
اعالم نشدن  به  اعتراض علی الریجانی 
دالیل عدم احراز صالحیتش در فرآیند 
ریاست  کاندیداهای  صالحیت  بررسی 
جمهوری مطرح شد و سخنگوی شورای 
گفت:  مساله  این  مورد  در  نگهبان 
صالحیت  احراز  عدم  دالیل  »تاکنون 
جمهوری  ریاست  داوطلبان  از  تعدادی 
اعالم  حضوری  صورت  به  خودشان  به 
به  دیگر  برخی  و  تلفنی  برخی  و  شده 
درباره  البته  است  بوده  مکتوب  صورت 
برخی دیگر از داوطلبان نیز این مسئله 
نگهبان  شورای  است،  انجام  حال  در 
برای اعالم و انتشار عمومی دالیل عدم 
احراز صالحیت یا رد صالحیت داوطلبان 
شورای  مجلس  و  جمهوری  ریاست 
اسالمی، منع قانونی و شرعی دارد.« او 
سپس اعالم کرد که دالیل  احراز نشدن 
صالحیت علی الریجانی به او خبر داده 

است. شده 

علی  اظهارنظر  این  از  پس  ساعاتی 
طحان نظیف  اظهارات  به  الریجانی 
واکنش نشان داد. او خطاب به شورای 
نامه ای نوشت و درخواست کرد  نگهبان 
از  صالحیتش  نشدن  احراز  دالیل  که  
الریجانی  شود.  خارج  بودن  محرمانه 
آن شورا  اظهار کرد:» سخنگوی محترم 
اعالم فرمودند دالیل عدم احراز اینجانب 
نامه ای که  متاسفانه  اعالم کرده اید.  را 
با  فرمودید  ارسال  اینجانب  برای  اخیرًا 
مهر محرمانه است که از طریق اینجانب 
انتشار  قابل  قانونًا  محرمانگی  دلیل  به 
محرمانه  مهر  فرمایید  مرحمت  نیست؛ 
نامه را حذف کنید تا بتوانم نامه ی شورا 

علنی کنیم«. عموم  اطالع  برای  را 
بیانیه   2 الریجانی  هم  این  از  پیش 
کرده  منتشر  نگهبان  شورای  به  خطاب 
بود و از آنها خواسته بود که دالیل احراز 
انتخابات ریاست  نشدن صالحیتش در 
عمومی  و  رسمی  صورت  به  جمهوری 

شود. منتشر 
پس از بیانیه اول او عباسعلی کدخدایی 
در  نگهبان  شورای  سابق  سخنگوی 
توییتی اعالم کرد که  برای اعتراض به 
عمومی  انتشار  و  صالحیت  احراز  عدم 
ریاست  انتخابات  قانون  در  آن،  دالیل 
نشده  پیش بینی  حکمی  جمهوری 

است.
کرد  درخواست  الریجانی  آن  از  پس 
سیاست  کلی  اساس  بر  شورا  این  که 
باب  در  انقالب  معظم  رهبری  مصوب 
احراز  دالیل  نگهبان  پاسخگویی شورای 
کند.  منتشر  را  او  صالحیت  نشدن 

تاکید  خود  بیانیه های  در  الریجانی 
گزارش های  بودن  کذب  که  بود  کرده 
او  با   رابطه  در  شورا  آن  به  شده  داده 
احراز  بررسی  جریان  در  خانواده اش  و 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  صالحیت  
بنابراین  است  شده  اثبات  جمهوری 
باید  او  صالحیت  نشدن  احراز  دالیل 

شود. منتشر 

پیش از تصویب طرح صیانت از 
کاربران اظهارنظر نمی کنیم

خبری  نشست  این  ادامه  در 
از  صیانت  طرح  مورد  در  طحان نظیف 
این  و  مجازی  فضای  کاربران  حقوق 
مسئله که گفته شده بود تهیه این طرح 
با هماهنگی شورای نگهبان انجام شده 
است، گفت:»واقعا هیچ هماهنگی قبلی 
شورای  با  مصوبات  درباره  پیشینی  و 
لحظه  تا  ما  چرا که  ندارد  معنا  نگهبان 
را  چیزی  چه  مجلس  نمی دانیم  آخر 

می کند. تصویب  نهایتا 
تا  از کاربران هم،   درباره طرح صیانت 
زمانی که متن کامل و نهایی و مصوب 
مجلس به شورای نگهبان ارسال نشود، 
اظهارنظر  نمی توانیم  متن  درباره  ما 

کنیم.«
افزود:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
طرح  این  اگر  که  می دهم  »اطمینان 
قانون  با  دیگری  الیحه  و  طرح  هر  یا 
باشد،  داشته  مغایرت  شرع  یا  اساسی 
به صراحت آن را اعالم خواهیم کرد چرا 
قانون  اجرای  و  رعایت حقوق مردم  که 

است.« مهم  ما  برای 

توضیح در مورد امضا نشدن 
اعتبارنامه رئیس جمهور توسط 

برخی اعضای شورا
این  در  همچنین  طحان نظیف 
اعتبارنامه  نشدن  امضا  درباره  نشست 
برخی  سوی  از  جدید  رئیس جمهور 
آملی  جمله  از  شورا  این  اعضای 
رئیس  »اعتبارنامه  گفت:  الریجانی 
جمهور منتخب در جلسه شورای نگهبان 
قبل از تنفیذ امضا شده و تمام کسانی 
امضا  داشتند،  حضور  جلسه  در  که 
در  خدشه ای  قانون،  براساس  کردند. 

نمی آید.« پیش  اعتبارنامه 
در  نگهبان  شورای  سخنگوی  ادامه  در 
تمدید  احتمال  درباره  سوالی  به  پاسخ 
برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: »نسبت 
که  نشنیدم  را  خبری  چنین  برنامه  به 
قرار باشد تمدیدی صورت بگیرد البته در 
برنامه ششم یکبار تمدید صورت گرفته 
نوشته  هفتم  برنامه  باشد  بنا  اگر  است 
شود، الزم است که سیاست ها مبنا باشد 
مجلس  و  کرده  تهیه  الیحه  دولت  و 
تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال 
شورای  اعالم کرده ایم که  بارها  ما  کند؛ 
نگهبان نقشی در تهیه طرح ها و لوایح و 
همچنین تصویب مصوبات ندارد و صرفا 
مجلس قانون گذار است.« طحان نظیف 
در پاسخ به سوالی درباره دیدار آیت هللا 
جنتی با دبیرکل اوپک گفت: »این دیدار 
به درخواست دبیرکل اوپک انجام شد و 
مسبوق به سابقه هم بود، البته به دلیل 
مجلس  ریاست  در  جنتی  آیت هللا  شأن 
دیدار  و  شد  انجام  دیدار  این  خبرگان، 
به  راجع  دیدار  این  در  بود.  هم  خوبی 
درباره  اسالمی  جمهوری  دغدغه های 
نفت، تاکید بر حق بهره برداری و صادرات 
تحریم های  رفع  همچنین  و  ایران  نفت 

است.« شده  صحبت  ظالمانه 

جدی  موافقت ها  و  مخالفت ها 
با حذف غربالگری اجباری

گفت:  جمعیت  جوانی  طرح  درباره  او 
»درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت 
موافقت های  و  مخالفت ها  خانواده  از 
داشت  وجود  جامعه  سطح  در  جدی 
کنم،  عرض  دقیق تر  بخواهم  اگر  البته 
برخی  در  موافقت ها  و  مخالفت ها 
موضوعات مثل غربالگری بیشتر از بقیه 
که  ایراداتی  با  امیدواریم  است.  موارد 
جمعیت گرفته  جوانی  طرح  به  نسبت 
مجلس  توسط  آن  اصالح  از  پس  شد، 
نگهبان یک  و بررسی مجدد در شورای 
قانون مفید و قابل اجرا داشته باشیم.«
در  ما  افزود:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات 
خود نیستیم بلکه دنبال اجرای اختیارات 
قانونی خود هستیم، نه بیشتر و نه کمتر. 
او در مورد اصالح قانون انتخابات نیز گفت: 
اصالح قانون انتخابات دغدغه ما در شورای 
نگهبان است ولی نقشی در تدوین قانون 
نداریم اما قانون فعلی نیازمند اصالحات 
زمینه  در  داریم  انتظار  مجلس  از  است. 
اصالح قانون انتخابات به صورت جامع گام 
بردارد. طحان نظیف درباره مصوبات اخیر 
شورای نگهبان اظهار داشت: اليحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ایراداتی 
در شورای نگهبان مواجه شد که در نهایت 
به  اشکاالت  و  ابهامات  برخی  قالب  در 
مجلس ارسال کردیم، همچنین 28 مورد 
از استعالمات دیوان عدالت اداری توسط 
فقهای شورای نگهبان بررسی و پاسخ داده 

شده است.

سخنگوی شورای نگهبان از اعالم دالیل احراز نشدن صالحیت الریجانی به او خبر داد

الریجانی منتقد پای کاِر شورای نگهبان
الریجانی خطاب به شورای نگهبان: مهر محرمانه نامه را حذف کنید تا نامه  شورا را منتشر کنم

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا:

طرح جامع تحول در 
نحوه مقابله با کرونا 

تدوین می شود
ستاد  جلسه  در  شنبه  روز  جمهور  رئیس 
برای  اینکه  بیان  با  کرونا،  با  مقابله  ملی 
جهادی  اقدام  نیازمند  وضعیت  این  تغییر 
و جهشی هستیم، تاکید کرد: کار مسئوالن 
باید  و  نیست  توصیه  فقط  کشور  اجرایی 
ضمانت اجرای مناسب هم برای تصمیمات  

شود. گرفته  نظر  در 
سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه باید 
خارج  کرونا  با  مقابله  نحوه  در  انفعال  از 
نظر گرفته  در  فعاالنه  رویکردهای  و  شویم 
شود، گفت: ضروری است که سازوکارهای 
و  داوطلب  نیروهای  بسیج  برای  متناسب 

شود. طراحی  مردمی  نهادهای 
دریافت  ضرورت  به  اشاره  با  رئیسی 
دانشگاه های  تخصصی  پیشنهادات 
دستگاه  عملی  تجربیات  و  پزشکی  علوم 
نهایی  برای  کشور  سراسر  اجرایی  های 
کرونا،  با  مقابله  در  تحول  طرح  کردن 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  افزود: 
زودتر  استانداری های سراسر کشور هرچه 
با  در مقابله  اخیر  نیم  و  تجارب یک سال 
کرونا، موانع پیش رو و پیشنهادات تحولی 
وزارت کشور  و  بهداشت  وزارت  به  را  خود 

کنند. ارسال 
طرح  تاکید کرد:  همچنین  جمهور  رئیس 
ویروس  با  مقابله  نحوه  در  تحول  جامع 
و  تجربیات یک سال  از  استفاده  با  کرونا 
نیم اخیر کشور در کمیته ویژه ای تدوین و 
هفته آتی در دستور کار جلسه ستاد ملی 

خواهد گرفت. قرار 
شامل  تحول  جامع  طرح  افزود:  او 
سازوکارهای  بهداشتی،  پروتکل های 
واکسن،  تولید  و  تامین  فرآیند  درمانی، 
برآورد  عمومی،  واکسیناسیون  سازوکار 
راهکارهای  و  کرونا  آینده  وضعیت 
انواع جهش  با  مواجهه  نحوه  و  پیشگیری 
از  حمایت  سازوکارهای  ویروس،  یافته 
نحوه  کرونا،  از  متضرر  کارهای  و  کسب 
افزایش  و  از کادر درمان  حمایت شایسته 
در  مردمی  نهادهای  و  مردم  مشارکت 

بود. خواهد  مختلف  بخش های 
رئیسی با بیان اینکه تدوین طرح تحول در 
نحوه مقابله با کرونا بالفاصله پس از پایان 
جمهور  رییس  دفتر  نظر  زیر  انتخابات، 
دریافت  با  داشت:  اظهار  بود،  شده  آغاز 
فراخوان  و  تخصصی  کارگروه های  نظرات 
پیشنهادات نو و گرفتن تجربیات از مجامع 
علمی و تخصصی سراسر کشور، این طرح 
وارد مرحله نهایی و تصویب در ستاد ملی 

شد. خواهد  کرونا 
خودمان  باید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
داشت  ادامه  کرونا  اگر  کنیم که  مجهز  را 
در  کرد:  اظهار  اداره کنیم،  را  چگونه کشور 
عین حمایت از تولید داخلی واکسن، برای 
واردات واکسن از خارج نیز از هیچ اقدامی 

نخواهیم کرد. فروگذار 

 بازدید رئیس قوه قضائیه
 از بندهای امنیتی زندان اوین

رئیس سازمان زندان ها از بازدید رئیس دستگاه قضا 
اوین خبر داد. محمد مهدی حاج محمدی  از زندان 
رئیس سازمان زندان ها در توییتی نوشت: »عالی ترین 
بی سابقه،  اقدامی  در  اسالمی،  نظام  در  مقام قضائی 
الف، 209 و 241  زندان  امنیتی 2  بندهای  از  سرزده 
اوین بازدید و وضعیت متهمان را بررسی کردند. پیام 
بازدید از سومین زندان در سی و پنجمین روز خدمت 
و تاکید بر حقوق بازداشت شدگان و تسریع بر تعیین 

تکلیف متهمان بسیار روشن است.«

 آخرین مدال ایران در المپیک
به کاراته رسید

طالی  استثنائی »گنج زاده« 
 طالی استثنائی گنج زاده/ کاراته کای وزن ۷۵+ کیلوگرم 
ایران به مدال طالی المپیک توکیو دست یافت. او در فینال 
و در حالی که با ضربه پای چپ مبارز عربستانی بیهوش 
شده بود با دیسکالیفه شدن حریفش قهرمان المپیک شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های کاراته المپیک 2020 
توکیو، سجاد گنج زاده تنها کاراته کای مردان ایران در المپیک 
توکیو و دارنده یک مدال طال و 2 نقره جهان، در دیدار فینال 
برابر طارق حامدی از عربستان در حالی که پس از یک 
دقیقه با نتیجه 4 بر یک عقب بود با ضربه محکم پای چپ 
حریف عربستانی بر روی صورتش به روی تاتامی افتاد و 
در حالت بیهوشی قرار گرفت. گنج زاده سپس با برانکارد از 

تاتامی خارج شد.
در  و  شدند  شور  وارد  میدان  داور  اتفاق ۵  این  از  پس 
نهایت کاراته کای عربستانی را به دلیل وارد ضربه محکم به 
گنج زاده دیسکالیفه اعالم کردند تا مدال طال از آن سجاد 
گنج زاده شود.گنج زاده پیش از این در مرحله گروهی در 
مجموع با 3 پیروزی و یک تساوی به عنوان سرگروه راهی 
مرحله نیمه نهایی شد. او در این مرحله مقابل اوگور آکتاش 
دارنده مدال برنز جهان و نفر نخست رنکینگ از ترکیه به 
روی تاتامی رفت و در پایان در دیداری سخت و حساس با 
نتیجه 2 بر 2 و با امتیاز سانشو به برتری رسید و به فینال 
راه یافت.هدایت سجاد گنج زاده در این رقابت ها بر عهده 

سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته ایران است.
پیش از این سارا بهمنیار در رقابت های وزن ۵۵- کیلوگرم 
المپیک توکیو که روز پنج شنبه برگزار شد با یک پیروزی و 
دو شکست از دور رقابت ها کنار رفت و حمیده عباسعلی 
دیگر نماینده کاراته بانوان ایران نیز روز شنبه با 2 پیروزی 
و 2 شکست حذف شد تا تیم دو نفره بانوان ایران بدون 

کسب مدال به کار خود در المپیک توکیو پایان دهد.
رشته ورزشی کاراته برای نخستین بار است که به دلیل 
درخواست ژاپن، در بازی های المپیک حضور رسمی دارد 
اما در دوره بعدی المپیک در پاریس حضور نخواهد داشت.

26 هزار و 439 ابتالی جدید 
کرونا در کشور 

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت 
منتهی به بعدازظهر روز شنبه 16 مرداد ماه، در کشور 
شناسایی   19 کووید  جدید  مبتالی   439 و  26هزار 
شدند و متاسفانه 38۷ تن نیز به دلیل این بیماری 

جان خود را از دست دادند.
اول  ُدز  نفر   829 و  هزار   12۵ و  میلیون   12 تاکنون 
واکسن کرونا و سه میلیون و ۷ هزار و 981 نفر نیز ُدز 
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
ُدز  و 810  به 1۵ میلیون و 133 هزار  شده در کشور 

رسید.
افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه 

salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

صالحیت وزرای 
پیشنهادی هفته آینده 

بررسی می شود
شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  یک 
فهرست  ارائه  صورت  در  اسالمی گفت که 
کابینه پیشنهادی دولت جدید تا یکشنبه، 
در  پیشنهادی  وزرای  صالحیت  بررسی 
انجام  مجلس  آینده  هفته  جلسات 

شد. خواهد 
حاجی  حسینعلی  ایسنا،  گزارش  به 
یکشنبه  تا  چنانچه  کرد:  اظهار  دلیگانی 
همراه  به  دولت  و خط مشی  برنامه کلی 
مجلس  به  شان  سوابق  و  وزرا  اسامی 
وصول  اعالم  فردا  جلسه  در  برسد 
به  افراد  آن سوابق  از  و پس  خواهد شد 
ارسال  ذیربط  تخصصی  های  کمیسیون 
را  خود  بررسی  ها  تا کمیسیون  می شود 
انجام داده و گزارش آن را تا پایان هفته 

کنند. ارائه  رئیسه  هیأت  به 
بینی  پیش  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
آینده  شنبه  از  مجلس  که  است  این  ما 
یعنی 23 مردادماه تا سه شنبه 26 مرداد 
در  شاید  و  کاری  شیفت  دو  در  حداقل 
رسیدگی  و  بررسی  شیفت کاری کار  سه 
انجام  را  پیشنهادی  وزرای  صالحیت  به 
در  را  خود  نظر  نهایت  در  و  داد  خواهد 
اعمال  و  اعالم  خصوص کابینه پیشنهادی 

کند. می 
او در پاسخ به سوالی درباره نگاه مجلس 
آینده  دولت  احتمالی  کابینه  به  نسبت 
طور  به  افرادی  چه  دارد  بستگی  گفت: 
معرفی  از  پس  شوند.  معرفی  قطعی 
سوابق  قانون،  چارچوب  در  مجلس  افراد 
را  افراد  شایستگی های  و  علمی  اجرایی، 

می دهد. قرار  بررسی  مورد 

سخنگوی شورای نگهبان: 
درباره طرح جوانی جمعیت و 
حمایت از خانواده مخالفت ها و 
موافقت های جدی ای در سطح 
جامعه وجود داشت البته اگر 
بخواهم دقیق تر عرض کنم، 
مخالفت ها و موافقت ها در 
برخی موضوعات مثل غربالگری 
بیشتر از بقیه موارد است

آب شیرین کن ها 4 برابر آبی که 
شیرین می کنند آب دریا را شور 
می کنند و پساب این آب منطقه 
را تحت تاثیر قرار می دهد که اگر 
ارزیابی درست نداشته باشیم در 
استفاده از آن دچار مشکالتی 
می شویم، ضمن اینکه هزینه 
باالی تولید آب را هم باید در 
نظر گرفت

|پیام ما| سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری اعالم کرد که دالیل احراز نشدن صالحیت علی الریجانی  به 
صورت مکتوب به او اعالم شده است. ساعاتی پس از این اظهارنظر، علی الریجانی به سخنان سخنگوی شورای نگهبان 
واکنش نشان داد و درخواست کرد مهر محرمانه از روی این نامه برداشته شود تا او بتواند این دالیل را به صورت عمومی 
منتشر کند. همچنین در این نشست سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد که آملی الریجانی عضو این شورا، اعتبارنامه ابراهیم 

رئیسی را امضا نکرده است.

اقتصاد

|  
یم

سن
  ت

|

اما و اگرهای استفاده از آب شیرین کن ها برای عبور از کم آبی
آب  منابع  مدیریت  اقتصاد  کارشناس 
متر مکعب  هر  هزینه  اینکه  به  اشاره  با 
دریا  آب  کردن  شیرین  برای  یورو  یک 
بهره گرفتن  زمینه  در  اکنون  است، گفت: 
بحث  آب  تامین  برای  روش  این  از 
این  اینکه  آن  و  دارد  وجود  دوگانه ای 
داشت؟  خواهد  مصارفی  چه  گران  آب 
رئیسی  ابراهیم  محمد  ایلنا  گزارش  به 
نقش  و  آب شیرین کن ها  توسعه  درباره 
گفت:  کشور  در  آب  جبران کمبود  در  آنها 
طرح های  بقیه  مثل  آب شیرین کن ها 
قرار  تفریط  و  افراط  باطل  دور  در  کشور 
برخی  و  افراطی  طرفدار  برخی  گرفته اند، 
مخالف افراطی آن هستند، اما به هر حال 
نامتعارف  آب های  از  استفاده  دسته  در 
قرار دارند، یعنی آب هایی که خود شیرین 
هستند.  آلوده  یا  و  شور  یا  یعنی  نیستند 
می توانیم  آب شیرین کن ها  از  استفاده  با 
کنیم  برطرف  را  خود  نیازهای  از  برخی 
استفاده  شکل  و  مکان  مهم  نکته  اما 
منابع  کنار  اکثرا  آب شیرین کن   ها  است، 
از  هم  متناسبا  و  دارند  قرار  شور  آب 
کشورهای  اکنون  می شود،  استفاده  آنها 
شیرین  آب  منابع  خلیج فارس که  حاشیه 
آب شیرین کن ها  از  دارند  کمی  زیرزمینی 
آب  منابع  هم  ما  اگر  می کنند،  استفاده 
از  استفاده  به  نیازی  داشتیم  ارزان تری 

آب شیرین کن نداشتیم، هرچند اکنون هم 
هزینه  با  داریم که  ارزان  آب  منابع  برخی 
می گیرند. قرار  بهره برداری  مورد  کمتری 
آب  منابع  مدیریت  اقتصاد  این کارشناس 
متر مکعب  هر  هزینه  به  اشاره  با  ادامه  در 
دریا  آب  کردن  شیرین  برای  یورو  یک 
این  از  بهره گرفتن  زمینه  در  اکنون  گفت: 
دوگانه ای  بحث  آب  تامین  برای  روش 
چه  آب گران  این  اینکه  آن  و  دارد  وجود 
مصارفی خواهد داشت؟ مثال در عربستان 
می شود،  استفاده  هم  کشاورزی  برای 
داشته  درآمد  باید  چقدر  کشاورزی 
برای  یورو  یک  متر مکعبی  آب  که  باشد 
مناطق  در  ما  کشور  در  شود؟  صرف  آن 
امکان  بلوچستان که  جنوبی و سیستان و 
زیرزمینی  و  سطحی  منابع  از  آب  تامین 
استفاده  آب شیرین کن  از  ندارد  وجود 
است.  آب گرانی  حال  هر  در  اما  می شود 
شیرین  برای  اقداماتی  اخیر  سال های  در 
انجام  صنعتی  مصارف  جهت  آب  کردن 
از  بیشتر  آب  افزوده  ارزش  که  می شود 
توجیه  بنابراین  است،  شده  تمام  هزینه 
دارد، زیرا وقتی آب با یک یورو هزینه کرد 
مصرف  گونه ای  به  باید  می شود  شیرین 
داشته  درآمد  رقم  این  از  بیش  که  شود 
برای بخش  تنها  ما  در کشور  یعنی  باشد، 
صنعت به صرفه است، زیرا از لحاظ ارزش 

مشکلی  آب  متر مکعب  یک  از  افزوده 
میزان  این  بخش ها  بقیه  برای  اما  نیست 

نداریم. را  افزوده  ارزش 
ایران  در  اینکه  است:  معتقد  رئیسی 
هر  برای  می شود،  مصرف  بی رویه  آب 
 4 معکوس  اسمز  در  آب  متر مکعب  یک 
کیلووات ساعت برق مصرف می شود، اگر 
این میزان برق اگر برق ارزان بدهیم عدد 
در  اما  نیست  تمام شده  قیمت  در  بزرگی 
نظر  در  واقعی  را  برق  قیمت  که  صورتی 
بگیریم حتما عدد قابل توجهی است، برق 
ایران  در  آب شیرین کن هایی که  از  بخشی 
محاسبه  دولتی  قیمت  به  دارند  وجود 
می شود، بنابراین تامین آب جهت شرب و 
برای دولت  این مسیر بسیار  از  کشاورزی 
از  یکی  آب شیرین کن  است.  هزینه بر 
در  غیرمتعارف  آب  از  استفاده  روش های 
درستی  ارزیابی  هنوز  اما  است  جای خود 
حوزه  در  بخصوص  محیطی  زیست  آثار  از 
 4 آب شیرین کن ها  معموال  نداریم،  دریا 
را  دریا  آب  می کنند  شیرین  آبی که  برابر 
را  منطقه  آب  این  پساب  و  می کنند  شور 
ارزیابی  اگر  که  می دهد  قرار  تحت تاثیر 
آن  از  استفاده  در  باشیم  نداشته  درست 
اینکه  ضمن  می شویم،  مشکالتی  دچار 
نظر  در  باید  را هم  تولید آب  باالی  هزینه 

گرفت.

ملی  کمیته  اقتصادی  و  مالی  دبیر 
مورد  در  مهم  بزرگ گفت: مسئله  سدهای 
تامین  بتوانیم  اینکه  آب شیرین کن ها 
انجام  جغرافیا  با  متناسب  را  نیازهایمان 
با  مازندران  و  گیالن  در  عنقریب  دهیم 
سوال  می شویم  مواجه  شرب  آب  کمبود 
این است که چرا استفاده از آب شیرین کن 
در  ما  نیست؟  مطرح  استان ها  این  در 
جنوب به آب زیرزمینی دسترسی نداریم، 
احداث سد نیز کار تامین آب را مشکل تر 
که  رسیدیم  مرحله ای  به  اکنون  می کند، 
کمتری  دسترسی  متعارف  آب  منابع  به 
داریم، در امارات، کویت و عربستان بیش 
از کشور ما از آب دریا بهره می برند شاید 
این  به  جدی تری  صورت  به  باید  نیز  ما 

کنیم. ورود  عرصه 

از  باید  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
و  دریا  شور  آب  از  بهره برداری  فرصت 
در  و  کنیم  استفاده  آب شیرین کن ها 
نگرانی  و  کرده  برنامه ریزی  آن  کنار 
کنار  در  کنیم.  برطرف  را  محیط زیستی 
تامین  برای  بازچرخانی  روش های 
در  هم  آب شیرین کن ها  به  صنایع  آب 
هرچند  شود،  توجه  خودش  چارچوب های 
زیرا  نکرده ایم،  ضرر  هم  نشود  انجام  اگر 
کرده ایم  آلوده  کمتر  را  خودمان  سواحل 
خلیج  حاشیه  کشورهای  سمت  آبزیان  و 
ساخت  به  اقدام  ما  از  بیش  که  فارس 
کرده اند به سوی کشور ما روانه می شوند، 
منبع  این  از  بخردانه  استفاده  هرحال  به 
در  حتی  و  مفید  کشور  برای  حتما  آب 

است. ضروری  مناطق  برخی 
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بر اساس این اصالحیه، صدور مجوز توسعه و 
نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری 
و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرک ها 
ظرفیت  برابر  دو  حداکثر  تا  صنعتی  نواحی  و 
موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود 
با رعایت ضوابط محیط زیستی مربوطه بالمانع 
است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست 
مکلف است به استعالم های مربوط به احداث 
و توسعه واحدهای صنعتی، شهرک ها و نواحی 
صنعتی حداکثر ظرف مدت 10 روز و توسعه آن را 
حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تکمیل مدارک 
و مستندات پاسخ دهند و پاسخ ندان در مهلت 

مقرر به منزله موافقت خواهد بود.
و  وزارت صنعت  فشار  با  قانون که  این  اصالح 
استانداری تهران از دو سال قبل در دستور کار 
قرار گرفت، باعث مخالفت بسیاری از فعاالن حوزه 
محیط زیست و البته توسعه پایدار بود. آنها که 
معتقدند تمرکز صنایع در اطراف تهران، تنها عامل 
افزایش جمعیت و بی توجهی به شهرهای دیگر 

برای اشتغال زایی می شود.
 با این حال انوشیروان محسنی بندپی، استاندار 
تهران که نظری متفاوت از این کارشناسان دارد 
و روز گذشته به ایسنا گفته: »با ابالغ این قانون، 
مشکل صنایع و واحدهای تولیدی استان تهران 
پس از ۵ دهه رفع می شود. این مصوبه صنعت 

استان تهران را از فرسودگی خالص می کند و با 
رعایت نکات محیط زیستی و بهره گیری از نظرات 
کارشناسان محیط زیست کشور این مصوبه داده 
شده است.« او در حالی این مصوبه را با رعایت 
نظر محیط زیست دانسته که پیش از این حمید 
جاللوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست  محیطی 
سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت وگو با 
»پیام ما« این مصوبه را خطرآفرین دانسته و 
برای  را  این مصوبه  بود: »محیط زیست  گفته 
شده اند  ساخته  می داند که  درست  واحدهایی 
این  داد.  تغییر  را  آنها  مکان  نمی توان  دیگر  و 
صنایعی  حقوقی  مشکل  حل  برای  تفاهم نامه 
نباید در  نوشته شده که بر اساس قانون اصال 
شعاع 120 کیلومتری پایتخت شکل می گرفتند. 
این صنایع از ابتدا با بی قانونی شکل گرفته اند 
و حاال با وجود این قانون ممکن است صنایع 

جدیدی هم به این چرخه اضافه شوند.«

 این قانون معافیت مالیاتی داشت
از واحدهای صنعتی در سال های  تعدادی 
گذشته با وجود همین قانون به شهرهای دیگر 
رفته اند. نمونه اش را حسین ساسانی، تحلیل گر 
توسعه پایدار به یاد می آورد و می گوید نمی خواهد 
اسم کارخانه را بیاورد اما در اوایل دهه 90 یکی از 
کارخانه های مطرح اطراف تهران به دلیل وجود 
با این کار معافیت  این قانون به ساوه رفت و 

توضیح  ساسانی  آورد.  دست  به  هم  مالیاتی 
و  سرزمین  آمایش  سند  اساس  »بر  می دهد: 
توسعه متوازن، باید واحدهای صنعتی به صورت 
عادالنه در شهرهای مختلف پخش شوند. چند 
استفاده  با  بودم،  این کارخانه  در  قبل که  سال 
شد  باعث  و  رفتیم  ساوه  به  مصوبه  همین  از 
بسیاری از اهالی این شهر برای کار در کارخانه 
مشغول شوند و از طرفی معافیت مالیاتی هم 
به دست آوریم.« او به »پیام ما« می گوید حاال 
اصالح این قانون به نفع صنایع که در تهران بمانند 
باری از دوش آنها برنخواهد داشت. چرا که باید 
مالیات بپردازند و از سویی باعث افزایش آلودگی، 
ترافیک، تمرکز در کالن شهری چون تهران، سبب 
خواهد  حاشیه نشینی  افزایش  چون  مسائلی 
شد. »وقتی قانونی به این شکل اصالح می شود 
هرگز به تبعات وحشتناک اجتماعی و محیط 
زیستی اش توجه نمی شود و فقط ابعاد اقتصادی 
ماجرا مدنظر است. این یکی از اشتباه ترین انواع 

نگاه به توسعه در کشور است.«
متوازن  توسعه  مبحث  به  توجه  که  او  برای 
داشته،  مدنظر  هم  را  مختلف  کشورهای  در 
کشورها  از  بسیاری  در  عادالنه  توسعه  دیدن 
کشور  در  می گوید  و  است  بوده  رشک  برانگیز 
پیشرفته ای چون ژاپن بین شهر توکیو با کیوتو 
اوزاکا و ... فرقی وجود ندارد و امکانات چنان با 

عدالت و دقیق گسترده شده که هیچکس فکر 
نمی کند برای تحصیل، کار یا درمان حتما باید 
به پایتخت بیاید. »حفظ قانونی که می خواست 
صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت نباشند 
از هر نظر خوب و درست بود. اما بدون توجه 
و زیست محیطی اصالح  اجتماعی  عواقب  به 
شدن  اداره  جزیره ای  هم  دلیلش  و  شده 
با اصالح  تاکید می کند  کشور است.«ساسانی 
واحدهایی  مالیاتی  بخشودگی  قانون،  این 
که می خواستند جابجا شوند از بین می رود و 
طبق قوانین این واحدها باید مالیات بیشتری 
شدن  خالی  باعث  طرفی  از  و  کنند  پرداخت 
می شوند.  تهران  در  تمرکز  افزایش  و  شهرها 
آمایش  به  مربوط  »قوانین  می دهد:  ادامه  او 
سرزمینی هم در کشور به شکل نصفه و نیمه 
عملی شده است. وقتی می خواهیم صنعتی را 
به شهر دیگری ببریم باید امکانات زندگی را هم 
ترغیب  متخصصان  تا  فراهم کنیم  درستی  به 
شوند به آنجا مهاجرت معکوس داشته باشند 
اما هیچ کدام از اینها عملی نمی شود و همچنان 
تهران  اطراف  در  صنایع  استقرار  می گویند 
نمی گویند حاشیه نشینی  اشتغال زایی می کند. 
و سایر مشکالت اجتماعی تا چه اندازه بیشتر 
می شود، چرا که نگاه به اشتغال زایی نادرست و 

است.« سیستمی 

 بیمه محیط زیستی صنایع
فعال شود

اصالح این قانون تصویب شده و ممکن است 
افتادن  راه  نه چندان دور شاهد  آینده ای  در 
کیلومتری   120 شعاع  در  مختلفی  صنایع 
بار دیگر هوای  باشیم؛ صنایعی که  پایتخت 
در  تنفس  و  سیاه  را  پایتخت  زمستان 
حال  این  با  می کنند.  سخت تر  را  تابستان 
توسعه  کمیسیون  عضو  صدرنژاد،  توحید 
پایدار، محیط زیست و آب در اتاق بازرگانی 
وضعیت  این  در  و  حاال  است  معتقد  ایران 
باید یک بار برای همیشه بیمه محیط زیست 
برای صنایع را فعال کرد و فقط در این صورت 
زیستی  محیط  مشکالت  می توان  است که 
صنایع را حد زیادی کنترل کرد. او همچنین 
شکل  کشور  در  تاکنون  بیمه  این  می گوید 
برای  تالش  حال  در  اتاق  در  آنها  و  نگرفته 
شکل دادن به آن هستند. »تمام کشورهای 
صنعتی و بزرگ دنیا چنین بیمه ای را برای 
صنایعشان دارد. زمانی که صنایع بیمه محیط 
بیمه  کنند،  تخلف  اگر  می شوند،  زیستی 
مورد نظر باید پاسخگو باشد. فعاالن محیط 
صنعت  از  وقتی  دیگر  هرکس  یا  زیستی 
صنعت  آن  بیمه  می کند،  شکایت  آالینده 
پرداخت کند.  جریمه  و  باشد  پاسخگو  باید 
در نتیجه بر صنعت مذکور فشار می آورد تا بر 
اساس اصول محیط زیستی عمل کند.« به 
گفته او چنین رویکردی در کشورهای دیگر 
می افتد  اتفاقی  هر  اینجا  اما  داده  جواب 
سازمان محیط زیست وارد عمل می شود و 
ندارد،  را  بازدارندگی  برای  الزم  توانایی  چون 

باشد. موفق  نمی تواند 
شعاع  تعیین  مخالف  خود  که  صدرنژاد 
با  می گوید،  است  صنایع  شکل گیری 
سیاست های تنبیهی نمی توان این مسئله را 
باید از مشوق های مختلف چون  حل کرد و 
معافیت مالیاتی و... استفاده کرد و در عین 
رفت.  صنایع  عملکرد  بهبود  سمت  به  حال 
 120 شعاع  در  می گوییم  »ما  می پرسد:  او 
کیلومتری تهران نباشند، اما در شعاع دورتر 
در  زیست  محیط  نابودی  برای  فکری  چه؟ 
مناطق دیگر داریم؟ می دانیم صنایع آالینده 
و  خاک  سر  بر  بالیی  چه  اشتهارد  در  مثال 
آب و هوا آورده اند؟ این مسئله یک بار برای 

شود.« حل  پایه  از  باید  همیشه 
عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست 
می کند  تاکید  ایران  بازرگانی  اتاق  در  آب  و 
در  اما  شود  برداشته  باید  محدودیت  که 
عوض، محیط زیست باید تک تک واحدهای 
ظرفیت های  اساس  بر  را  صنفی  و  صنعتی 
دقیقشان بررسی کند و بیمه ها را فعال کند 
تا با گرفتن تعرفه مقابل اشتباهات صنایع را 
زباله سوزی  وین، کوره  شهر  »وسط  بگیرند. 
پاالیشگاه  لس آنجلس،  شهر  در  و  می بینید 
می کنند؟  کار  چطور  اینها  دارد.  وجود  نفت 
زیستی  دقیق محیط  قوانین  و  استاندارد  با 
آورده اند  پایین  را  آالیندگی  و  تخلف  امکان 
و چنانچه شکایتی از آنها شود شرکت بیمه 
به جان این صنایع می افتد تا اصالح کنند و 
مجبور به پرداخت خسارت نشوند.« به گفته 
آالیندگی  به کاهش  می توان  زمانی  تنها  او 
امید داشت که صنایع متوجه شوند هرکجا 
که هستند که باید حافظ زمین و آب و هوا 
باشند و این هم به جز با اجرای قوانین دقیق 
ممکن نخواهد بود؛ نکته ای که در این سال ها 

است.  بوده  مغفول  همیشه 

 ابالغ قانون »استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران«چه پیامدهایی دارد؟

تشدید توسعه نامتوازن پایتخت
حسن ساسانی: با اصالح این قانون بخشودگی مالیاتی واحدهایی که می خواستند جابه جا شوند از بین می رود و از طرفی باعث 

خالی شدن شهرها و افزایش تمرکز در تهران می شوند
توحید صدرنژاد: می گوییم صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران نباشند، اما در شعاع دورتر چه؟ فکری برای نابودی محیط زیست 

در مناطق دیگر داریم؟

 کشف فسیل های
9 میلیون ساله 

مهره داران در مراغه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه از 
کشف فسیل های 9 میلیون ساله حیوانات 

مهره دار در این شهرستان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست 
این  درباره  زارع  غالمرضا  شرقی،  آذربایجان 
خبر گفت: »فسیل های 9 میلیون سال قبل 
مراغه  َقِره َکند  روستای  در  مهره دار  حیوانات 
کشف شده است.« او اضافه کرد: »در فصل 
فیل،  اندام های  فسیلی  کاوش های  جدید 
زرافه، اسب، آهو، کرگدن و گراز کشف شده 
است. در حفاری جدید نزدیک به 140 قطعه 
و  شاخ  فک،  جمجمه،  استخوان های  انواع 
بدست  مهره دار  حیوانات  حرکتی  اندام های 
فسیل ها  »این  گفت:  است.«زارع  آمده 
مطالعه،  بازیابی،  برای  استخراج  از  پس 
تحقیقات  مرکز  به  و گونه  شناسایی جنس 
است.«به گفته  یافته  انتقال  مراغه  فسیلی 
مراغه،  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
فسیلی  محدوده  40 کیلومتر  این  از  پیش  
با  اکنون  و  بود  شده  شناسایی  مراغه  در 
پراکندگی منطقه فسیلی  کاوش های جدید 
این شهرستان به ۵0 کیلومتر افزایش یافته 
سال های  »در  گفت:  همچنین  است.زارع 
منطقه  این  در  تحقیقاتی  گذشته 8 کاوش 
انجام شده و نزدیک به 2 هزار قطعه فسیل 
حیوانات مهره دار به دست آمده است.«رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست مراغه همچنین 
بین المللی  همایش  دومین  برگزاری  از 
دیرینه شناسی و تنوع زیستی ایران در این 
شهرستان خبر داد و گفت: »این همایش با 
رویکردی جدید در زمینه دیرینه شناسی، تنوع 
زیستی دیرینه و جغرافیای دیرینه در صورت 
فراهم بودن شرایط از نظر کرونایی در اسفند 
ماه برگزار می شود.«منطقه فسیلی مراغه در 
دامنه های جنوبی سهند به خاطر تراکم باالی 
فسیل شناسان  بهشت  به  مهره داران  فسیل 

دارد. شهرت 

 توله خرس شیراز 
از کلینیک گریخته بود

توله خرسی که در خیابان قصرالدشت شیراز 
دیده شده و فیلم آن دست به دست می شود، 
از یک کلینیک دامپزشکی گریخته بود. رئیس 
امور حیات وحش محیط زیست استان فارس 
با اعالم این خبر گفت: »این توله خرس در 
اختیار هیچ شخصی نبوده و تحت مراقبت اداره 
کل حفاظت محیط زیست فارس قرار دارد.«به 
گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
خبر  این  درباره  جوالیی  لیال  فارس،  زیست 
توضیح داد: »توله خرس مذکور از مدتی پیش 
به دلیل مصدومیت از ناحیه دست در کلینیک 
دامپزشکی تحت درمان بوده است. اما دو هفته 
به  و  خارج  کلینیک  از  لحظه  یک  در  پیش 
سرعت توسط کارکنان مرکز به کلینیک بازگردانده 
شده است.«به گفته او فیلم منتشر شده، مربوط 
و  بوده  مرکز  این  از  حیوان  خروج  لحظه  به 

توله خرس اکنون تحت مراقبت است.

تصادف، سرانجام گرازی 
که از مناطق حفاظت شده 

خارج شد
سی سخت  به  یاسوج  جاده  در  دیروز  صبح 
به  را  این حیوان  با گراز،  برخورد یک ماشین 
شدت دچار آسیب کرد. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست کهگیلویه و بویراحمد با اعالم این خبر 
بر  مبنی  مردمی  تلفنی  تماس  »طی  گفت: 
مشاهده یک گراز زخمی ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست بویراحمد به محل اعزام شدند. 
به  سریز  روستای  تنگ  محدوده  در  این گراز 
هنگام عبور از عرض جاده با خودرو برخورد کرده  
و از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده.«اسدهللا 
هاشمی افزود: »این حادثه در مناطق آزاد رخ 
داده و پیگیری برای شناسایی راننده ماشین 
ادامه دارد، هرچند احتمال شناسایی فرد خاطی 
با توجه به اینکه جاده دوربین مدار بسته ندارد، 

سخت و شاید غیرممکن است.«

ساسانی تاکید می کند با اصالح 
این قانون، بخشودگی مالیاتی 

واحدهایی که می خواستند 
جابجا شوند از بین می رود و 
طبق قوانین این واحدها باید 

مالیات بیشتری پرداخت کنند 
و از طرفی باعث خالی شدن 

شهرها و افزایش تمرکز در 
تهران می شوند

تالش استانداری تهران و فعاالن حوزه صنعت برای آنکه بتوانند قانون »استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران« 
را اصالح کنند و باعث شوند صنایع بتوانند در نزدیکی تهران مشغول به کار شوند، در نهایت به نتیجه رسید و دیروز استاندار تهران خبر 

از ابالغ این قانون داد.

توحید صدرنژاد: زمانی که صنایع 
بیمه محیط زیستی می شوند، 
اگر تخلف کنند، بیمه مورد نظر 

باید پاسخگو باشد. فعاالن 
محیط زیستی یا هرکس دیگر 
وقتی از صنعت آالینده شکایت 

می کند، بیمه آن صنعت باید 
پاسخگو باشد و جریمه پرداخت 
کند. در نتیجه بر صنعت مذکور 

فشار می آورد تا بر اساس اصول 
محیط زیستی عمل کند

|  
رنا

 ای
 |

|پیام ما| آتش جنگل های ارسباران، ساعاتی 
پس از اعالم مهار، بار دیگر از عصر جمعه شعله 
کشید و گسترده تر شد. در حالی که قرار بود 
از طریق سازمان مدیریت بحران و همینطور 
هواپیمای  و  هلی کوپتر  جنگل ها،  سازمان 
آبپاش به منطقه اعزام شود اما بالگردها نقص 
فنی داشتند و از پس اطفای حریق برنیامدند.
»قاسم  و  »بابایلی«  منطقه  آتش سوزی 
کندی« ارسباران از ساعت 16 پنجشنبه )14 
این آتش برای مدت  بود.  مرداد( آغاز شده 
کوتاهی مهار شده بود، اما عصر جمعه دوباره 
شعله ور شد. در حالی که نیروهای مردمی و 
از  آذربایجان شرقی  منابع طبیعی  همچنین 
منطقه  در  آتش  مجدد  شدن  شعله ور  زمان 

»کیارق« مشغول مهار آتش هستند، مدیرکل 
آذربایجان شرقی  استانداری  بحران  مدیریت 
صبح دیروز گفت که بالگردهای اعزامی برای 
اطفای آتش در جنگل های ارسباران به دلیل 

ندارند نقص فنی کارایی 
محمدباقر هنربر به ایرنا توضیح داده است: 
»مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی 
تبریز  در آتش نشانی  2 عدد بسکت موجود 
و اداره کل منابع طبیعی استان را در اختیار 
بالگردهای اعزامی قرار داده است، اما آنها به 
دلیل نقص فنی نمی توانند از سبدها استفاده 
کنند. این در حالی است که استاندار و رئیس 
دادستان  شرقی،  آذربایجان  دادگستری  کل 
مرکز استان، نماینده کلیبر و هوراند در مجلس 

شورای اسالمی، دادستان کلیبر و امام جمعه 
این شهرستان از 2 روز گذشته به طور مداوم در 
حال پیگیری برای اعزام امکانات فنی از تهران 
ارسباران  های  جنگل  در  آتش  اطفای  برای 

هستند.«
 100 حدود  دیروز  صبح  از  هنربر،  گفته  به 
نیروی انسانی از ارگان های مختلف در حال 
تالش برای اطفای آتش هستند و قرار است 
اما  آنها ملحق شوند،  به  نیز  ارتش  نیروهای 
اطفای  تسهیل  و  تسریع  که  است  بدیهی 
آب  بالگرد  از  استفاده  مستلزم  آتش سوزی، 

است.  پاش 
جنگل های ارسباران ناحیه کوهستانی وسیعی 
در شمال آذربایجان شرقی است که در محدوده 

شهرستان های اهر، کلیبر و ورزقان قرار دارد 
را  از آن  و یونسکو ۷2 هزار و 460 هکتار 
ثبت کرده  زیست کره  ذخیره گاه  عنوان  به 

است.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
آذربایجان شرقی با اشاره به علت آتش سوزی ها 
در جنگل های ارسباران، نیز گفته است: »علت 
خطای  آتش سوزی ها  از  درصد   90 از  بیش 
دیدیم  منطقه،  از  بازدید  در  است.  انسانی 
و  نکردند  خاموش  را  خود  آتش  گردشگران 
به جنگل ها  آتش کوچک  این  باد شدید،  با 

می کند.« سرایت 
همزمان  ارسباران،  در  هلی کوپتر ها  نقص فنی 
با انتقاد از اعزام هواپیماهای آبپاش به ترکیه 
در حالی است که کارزاری برای تجهیز ناوگان 
هوایی کشور برای اطفای حریق جنگل ها به 
راه افتاده است. در متنی که در سایت کارزار 

رئیس  رئیس جمهور،  به  منتشر شده، خطار 
محیط  فراکسیون  رئیس  و  قضائیه  قوه 
زیست مجلس با انتقاد از مدیریت ناصحیح 
و ناتوانی در اطفای آتش سوزی های جنگلی 
آمده است: »تأسف بارترین بخش این تراژدی 
خانمان سوز آن است که مردم عادی و پرسنل 
سازمان حفاظت محیط زیست بدون یاری و 
حمایت و تنها با داشتن ابتدایی ترین وسایل 
و  دستی  آتش کوب های  آب،  ظروف  نظیر 
شعله های  با  ستیزه  به  درختان  شاخه های 
مهارنشدنی آتش شتافتند و در این راه شهدای 
یاسین  خندانی،  مختار  همچون  عزیزی 
کرمی و بالل امینی نیز به این آب و خاک 
روزها که  این  در  داشتند.  تقدیم  گران سنگ 
بلوط های مظلوم زاگرس گاه و بی گاه در آتش 
است  آن  شگفت  می سوزد،  بی تدبیری  این 
که همین مسئوالن، با تجهیز و ارسال ناوگان 

به  حال کمک  در  مرزها  آن سوی  به  هوایی 
مهار آتش سوزی در جنگل های کشور همسایه 
هستند اما در مواقع اضطراری این امداد را از 

کشور خود دریغ داشتند.«
امضاکنندگان این کارزار پاسخ گویی صریح و 
بی درنگ مدیران و مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست را ضروری دانسته و تحقق چند 
شده اند:  خواستار  وقت  اسرع  در  را  مطالبه 
تخصیص بودجه مشخص و مداوم به منظور 
با  کشور  هوایی  ناوگان  پشتیبانی  و  تجهیز 
تهیه  حریق،  اطفای  هواپیماهای  به روزترین 
نقشه مناطق بالقوه و در خطر آتش سوزی و 
عوامل  و  علل  بررسی  آن ها،  دوره ای  پایش 
در  آتش سوزی ها  اطفای  در  سهل انگاری 
به  کشور  زیست بوم  گیاهی  پوشش های 
برخورد  و همچنین  زاگرس  منطقه  خصوص 
قاطع با مسئولین و مدیران خاطی و سهل انگار.

در جریان آتش  سوزی در منطقه »بابایلی« و »قاسم کندی« آذربایجان شرقی و به دلیل نقص فنی

بالگردها آبی بر آتش ارسباران نریختند

گزارش 2

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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بود   99 سال  دی ماه  هشتم  این  از  پیش 
که ترانشه های باز الیه های تاریخی جوبجی 
و  گرفت  قرار  جاده سازان  هجوم  معرض  در 
در حالی که  آن هم  تخریب شد.  ترانشه  دو 
روی  فعالیت  در حال  اینجا  باستان شناسان 
الیه  بود  قرار  و  بودند  پارتی  گورستان  یک 
شود.  حفاری  زودی  به  هم  عیالمی  دوره 
گفت  میراث فرهنگی  مدیرکل  روزها  همان 
و کیفری  قضایی  حقوقی،  پرونده هایی  که 
به  رامهرمز  فرماندار  و  علیه سنگ شکن دار  را 
خاطر این تخریب ها تنظیم کرده است. حاال 
از جوبجی یک  تازه منتشر شده  در تصاویر 
روی  راحتی  به  که  پیداست  قرمز  کامیون 

می رود. رژه  تاریخی  محوطه 
طرح کانال  اجرای  هنگام  بود که   86 سال 
آب رسانی، محوطه جوبجی کشف و با توجه 
در  دوره عیالمیان،  از  ارزشمند  یافته های  به 
کمتر از یک سال در فهرست آثار ملی کشور 
ثبت شد؛ دو تابوت متعلق به دو زن عیالمی 
همراه با صدها شی طال، مفرغ و سفالی سه 
هزار ساله از جمله ارزشمندترین آثار و اشیای 
به دست آمده از این محوطه تا امروز است. 
محوطه ای که بارها در طی ماه های اخیر در 
معرض دست درازی مسئوالن شهری رامهرمز 
برای احداث جاده قرار گرفت با این بهانه که 
ماشین های سنگین معدن کاران با سرعت و 
بیشتری رفت و آمد کنند؛ جاده ای که  راحتی 
محوطه  عرصه  و  یک  درجه  حریم  از  دقیقا 

تاریخی جوبجی می گذرد.

جوبجی عرصه و حریم ندارد
نوشته  گزارشی  در  خبر«،  »میراث  حاال 
کشور  آثار  اداره کل  که  آن جایی  »از  است 
این  حریم  و  عرصه  خوزستان  اداره کل  و 
مشکل  نمی کنند،  اعالم  را  باستانی  محوطه 
باقی  خود  قوت  به  جوبجی  در  همچنان 
اصلی  این گزارش مقصر  اساس  بر  است«. 
محوطه  این  به  تعرض ها  شدن  ادامه دار 
اداره  و  ملی کشور  آثار  ثبت  دفتر  ارزشمند، 
میراث فرهنگی خوزستان اعالم شده و آمده: 
ابالغ  به مردم  »تا زمانی که عرصه و حریم 
تمام نمی شود. مسئوالن  این شرایط  نشود، 
مردم  معدن داران،  کشاورزان،  تکلیف  باید 
روستاهای دهیور و جوبجی را روشن کنند. تا 
کی قرار است این اوضاع نامشخص و مبهم 

بماند؟« باقی 
تا  خوزستان  میراث فرهنگی  اداره  مسئوالن 
این که چرا عرصه  به  امروز پاسخ مشخصی 
و حریم جوبجی را ابالغ نمی کنند، نمی دهند.
محوطه  بودن  باستانی  رغم  به  کنون  اما 
جوبجی و پیدا شدن گنجینه عیالمی آن که 
نشان از دوران باشکوهی داشته این محوطه 
آسیب های بسیار جدی دیده است و هر بار 
کارشناسی  ایده ای  اجرای  یا  طرح  قربانی 
آیا  می پرسد  گزارش  این  بوده.  نشده ای 
این روند همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا 
فاجعه  این  ادامه  به  نیست  قرار  مسئوالن 
پایان دهند؟ کارشناسان پیش بینی می کنند 
با از بین رفتن این محوطه بخش مهمی از 

یکسان  خاک  با  همیشه  برای  ایران  تاریخ 
می شود.

شرح تعرض های پیشین
پیش از این حکمت هللا موسوی، مدیرکل 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
که  تخریبی  پیشینه  تشریح  با  خوزستان 
دی ماه 99 در محوطه باستانی جوبجی رخ 
داده به ایلنا گفته بود: »یک سری معادن و 
کارگاه های تولید شن و ماسه در این منطقه 

روستای  از  آن ها  عبوری  مسیر  هستند که 
جوبجی می گذشت که به دلیل آلودگی صوتی 
و خطرات احتمالی این ماشین آالت سنگین، 
روستا  داخل  از  آن ها  عبور  به  روستا  مردم 
اعتراض کردند. این ماشین های سنگ شکن 
دو سری بودند؛ یک بخش آن ها مسیرشان 
محلی  از  بخشی  و  بود  جوبجی  محوطه  از 
از یک مسیر  نبودند که  راضی  و همه  دیگر 
عبور و مرور کنند. در گذشته فشارهای زیادی 
تاریخی  محوطه  مسیر  از  جاده  این  بود که 
جوبجی عبور کند چون نزدیک ترین مسیر به 
معادن محسوب می شد. که با ممانعت جدی 

نداد.« اتفاق رخ  این  میراث فرهنگی 
شنیدیم  این که  »تا  داد:  ادامه  موسوی 
مصوب  رامهرمز  شهرستان  تامین  شورای 
کرده که عبور و مرور از داخل محوطه باستانی 
یکشنبه  شب  نیمه های  از  بگیرد.  صورت 
هفتم دی این ها به محوطه وارد شده بودند 
با دخالت یگان حفاظت میراث فرهنگی،  که 

شد.« خارج  ماشین آالت 
لودرها  نهایت صبح دوشنبه هشتم دی   در 
را آوردند و یگان حفاظت میراث فرهنگی وارد 
ماجرا شد و درگیری شکل گرفت و یکی از 
مورد  شدت  به  را  حفاظت  یگان  نیروهای 
موسوی  گفته  به  دادند.  قرار  ضرب و شتم 
نیروی انتظامی هم با اصرار میراث فرهنگی 
در محل حاضر  تعلل،  از یک ساعت  پس 
شد. اما در همین مدت لودر و ماشین آالت 
سنگین در این مدت، تراشه باستان شناسی 
و  فشارها  همه  »باوجود  کردند.  پر  را 
تماس ها مدتی طول کشید تا کار را متوقف 
طالبیان  آقای  خوزستان،  استاندار  کنند. 
دادستان  نماینده  و  میراث فرهنگی  معاون 
دخالت کردند تا توانستیم کارشان را متوقف 

کنیم.«
اما این تمام اتفاقی نبود که برای جوبجی رخ 
داد. دوم فروردین امسال در حالی که کمتر 
از یک سال از تعرض قبلی به این محوطه 
می گذشت، باز هم لودرها را به عرصه جوبجی 
آوردند. اما این بار پای میراث فرهنگی هم 
منتشرشده،  تصاویر  که  چرا  بود،  میان  در 
در  را  رامهرمز  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
بروجنی،  نشان می داد. حسینی  لودرها  کنار 
معاون میراث فرهنگی خوزستان در توضیح 
از تعرض  این ماجرا گفت: »برای جلوگیری 
به محوطه تاریخی پس از انجام کاوش  های 
باستان شناسی و نجات بخشی قسمت هایی از 
محوطه و انتقال یافته های باستان شناسی به 
مخازن امن و موزه ها، عرصه و حریم محوطه 
تاریخی مذکور که حدود یک دهه بالتکلیف 

از  ماه سال گذشته، پس  در دی  بود  مانده 
پیگیری های مستمر اداره کل میراث فرهنگی 
در جلسه  فرهنگی  میراث  معاونت  و  استان 
و  مصوب  متبوع  وزارتخانه  جرائم  شورای 
مراحل ابالغ آن در دستور وزارتخانه قرار گرفته 
با  سنگ شکن  سال های گذشته  در   : است. 
احداث  محوطه  عرصه  در  حقیقی  مالکیت 
عرصه،  مصوب  ضوابط  طبق  است، که  شده 
پس از پایان مدت مجوز صنعت معدن، مجوز 
مذکور غیرقابل تمدید بوده و باید بر اساس 
پیشگیرانه،  حفاظت  و  زمان بندی  برنامه 
اعالم  از  پس  او  به گفته  شود.«  آزادسازی 
میراث  اداره  با مسئول  تلفنی  تماس  و  خبر 
سنگ شکن  شرکت  شد  مشخص  فرهنگی 
شن  دپو  به  اقدام  قبل  سال های  در  مذکور 
تاریخی  در عرصه  و ماسه شکسته و سنگ 
دقیق  پایش  مانع  مصالح  این  دپو  و  کرده 
ساعات  در  به ویژه  حفاظت  یگان  نیروهای 
تاریکی شده بود، بنابراین مسئول اداره میراث 
فرهنگی رامهرمز ، کارگاه شن و ماسه مذکور را 
مکلف به پاکسازی محوطه از دپو مصالح کرد 
، بنابراین با توجه به اینکه سنگ شکن واقع در 
عرصه تاریخی دارای ماشین آالتی از قبیل لودر 
شرکت  آالت  ماشین  با  عملیات  این  است، 
مذکور با نظارت یگان حفاظت و  مسئول اداره 

انجام رسید. به  شهرستان 

اداره  مسئول  توضیح  این  اساس  بر 
هرگونه  رامهرمز  شهرستان  میراث فرهنگی 
در  را  گودبرداری  و  خاکبرداری  تسطیح، 
و  است  تکذیب کرده  تاریخی  این محوطه 
معاون میراث فرهنگی هم هرگونه اقدام و 
از  عملیات اجرایی در محدوده مذکور قبل 

دانست. غیرقانونی  را  مجوز  اخذ 

معاون گردشگری از موافقت با صدور »محدود« 
ویزای توریستی ایران به بهانه سفِر بازدیدکنندگان 

اکسپو دبی به کشورمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، صدور ویزای ایران از فروردین ماه 
99 برای گردشگران خارجی متوقف شده است. 
اولیه  توافق  با  بود  گفته  گردشگری  معاون 
کمیته های ستاد ملی کرونا، صدور این ویزا برای 
از سر  تیرماه 1400  نیمه  از  گردشگران خارجی 
گرفته می شود، اما با آغاز موج پنجم کرونا در 
ایران، اجرای این تصمیم متوقف شد.   فعاالن 
از ستاد ملی کرونا درخواست  بارها  گردشگری 
را  ایران  ویزای  صدور  محدودیت  بودند   کرده 
ویزای  با  خارجی  اتباع  حاضر،  حال  در  بردارد. 
درمان، کار و تحصیل می توانند به ایران سفر کنند.
مدیران  با  وبیناری  در  تیموری  ولی  اینک 
گردشگری استان هرمزگان و مناطق آزاد کیش 
و قشم خبر داد که »با هدف بهره مندی بیشتر از 
فرصت شش ماهه برگزاری اکسپو 2022 دبی و 
در راستای حمایت از فعاالن صنعت گردشگری 
ورود  و  سفر  برای  ایران  ویزای  صدور  کشور، 
به کشورمان  جهانی  رویداد  این  بازدیدکنندگاِن 
تایید شد«.  اکسپو دبی قرار است از تاریخ 9 

برگزار شود. فروردین 1401  تا  مهرماه 1400 
در این وبینار که با هدف هماهنگی و برنامه ریزی 
رویداد  از  ایران  بهره مندی  منظور  به  نهایی 
برگزار شد، معاون  دبی  اکسپو  و جهانی  بزرگ 

اکسپو  بین المللی  »رویداد  گفت:  گردشگری 
و پیش بینی 2۵  از 198 کشور  با حضور بیش 
برای  ویژه  فرصتی  بازدیدکننده،  نفر  میلیون 
معرفی ظرفیت های متعدد کشور در زمینه های 
راستای  در  مهم  بستری  همچنین  و  مختلف 
جذب گردشگران به دلیل حضور جمع کثیری از 
غرفه داران و بازدیدکنندگان در ایام برگزاری اکسپو 

می آید.« شمار  به 
تیموری افزود: »با توجه به این ظرفیت  و مسدود 
خارجی(،  گردشگران  روی  )به  مرزها  بودن 
موضوع صدور روادید تسهیل شده از سوی وزارت 
امور  وزارت  و  اکسپو  ملی  به ستاد  گردشگری 
خارجه پیشنهاد شد تا بر مبنای این توافق، با توجه 

به فاصله زمانی اندک محل نمایشگاه با ایران و 
در راستای حمایت و انتفاع بخش خصوصی و 
فعاالن گردشگری، گردشگران خارجی بتوانند در 
بازه زمانی شش ماهه برگزاری این رویداد، امکان 
سفر و ورود به مناطق آزاد کشور را داشته باشند.«
او همچنین گفت: »پس از تایید این پیشنهاد، 
موضوع تهیه دستورالعمل اجرایی صدور روادید 
خارجی  گردشگران  ورود  برای  تسهیل شده 
دستور  در  ضوابط  تحت  و  محدود  صورت  به 
و  خارجه  امور  وزارت گردشگری،  مشترک  کار 
دستگاه های نظارتی و اجرایی قرار گرفت تا پس 
از گذر این مرحله و تدوین دستورالعمل مربوطه 

این مهم مهیا شود.«

با ابالغ نشدن عرصه و حریم محوطه باستانی رامهرمز، متجاوزان تخریب این منطقه را از سر گرفتند

تعرض دوباره به »جوبجی«
تصاویر منتشر شده تازه از جوبجی، حضور ماشین های سنگین را در این محوطه باستانی نشان می دهد

معاون گردشگری خبر داد

موافقت با صدور ویزای ایران به بهانه اکسپو دبی

خطر گرما برای مکان های 
تاریخی یونان

در پی موج گرما و آتش سوزی های جنگلی در 
این  تاریخی مهم  از مکان های  یونان بسیاری 
کشور در معرض خطر قرار گرفتند. به گزارش 
ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، آتش سوزی های 
جنگلی و موج شدید گرما در یونان، بسیاری از 
مکان های تاریخی این کشور را در خطر قرار داده 
است. در پی وقوع این آتش سوزی ها ساعات 
کار »آکروپولیس« در آتن به منظور حفاظت از 
پیدا  این محیط کاهش  و کارکنان  گردشگران 
کرد. بر اساس مقررات جدید این مکان حدودا 
3000 ساله در طول بعدازظهر تعطیل خواهد بود.
بر این اساس، با این که »آکروپولیس« در طول 
تابستان از هشت صبح تا هشت شب به روی 
بازدیدکنندگان باز است اما در حال حاضر امکان 
شده  لغو  بعدازظهر  در  بازدیدکنندگان  پذیرش 
نقاط  از  برخی  در  دما  هفته گذشته  در  است. 
آتن به 42 درجه سلسیوس رسید و در نقاطی 
از یونان نیز آتش سوزی  رخ داد. به دنبال این 
آتش سوزی ها »المپیا« که محل اولیه برگزاری 
خطر  در  می شود  شناخته  المپیک  بازی های 
یک  فاصله  به  آتش  نحوی که  به  گرفت  قرار 

کیلومتری این مکان تاریخی رسیده بود.
محلی،  مقام های  به گفته  رویترز،  به گزارش 
روستاهای واقع در شبه جزیره »پلوپونز« تخلیه 
و همچنین »المپیا« نیز از خطرهای ناشی از این 

آتش سوزی ها مصون نگه داشته شده است.

آغاز مرمت خانه تاریخی 
کهزادی در دهدشت

از  دهدشت  تاریخی  بافت  ملی  پایگاه  مدیر 
آغاز مرمت خانه تاریخی کهزادی در بالد شاپور 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش  داد.  خبر 
میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد، اسفندیار 
اباب گفت: »در این مرحله قسمت های نما، کف  
محوطه و بام  مرمت و بازسازی می شود. اعتبارت 
اختصاص یافته  شاپور  بالد  مرمت  برای  خوبی 
تاریخی  خانه  بازسازی  و  مرمت  برای  است. 
کهزادی در بافت تاریخی دهدشت 3 میلیارد و 
پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.«
او افزود: »خانه تاریخی کهزادی در بالد شاپور 
مربوط به دوره صفوی بوده که یکی از بناهای 
بسیار زیباشهر تاریخی دهدشت به شمار می رود. 
این بنای تاریخی دارای دو اتاق یک جانبی، یک 
هشتی ورودی، حیاط مرکزی و یک حلقه چاه 
آب است.« بالد شاپور نام بافت قدیمی شهر 
دهدشت در جنوب غربی ایران است. دهدشت 
استان  در  و  است  کهگیلویه  شهرستان  مرکز 

کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

آغاز به کار دومین مرکز 
خصوصی نوآوری و رشد 

میراث  فرهنگی
در راستای فعالیت های پژوهشگاه میراث فرهنگی 
اکوسیستم  توسعه  هدف  با  گردشگری  و 
میراث فرهنگی،  حوزه های  در  کارآفرینی 
گردشگری و صنایع دستی دومین مرکز خصوصی 
به  کرد.  بکار  آغاز  حوزه  این  در  رشد  و  نوآوری 
گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
نوآوری  مرکز  اقدامات  ادامه  در  و گردشگری، 
به  ایرج  سرهنگ  تاریخی  خانه  در  پژوهشگاه 
منظور تشویق و عالقمند کردن بخش خصوصی 
به راه اندازی مراکز نوآوری و رشد در حوزه های 
مرتبط با میراث فرهنگی که به افتتاح نخستین 
مرکز خصوصی  دومین  فعالیت  انجامید  مرکز 
نوآوری و رشد میراث فرهنگی با همکاری موسسه 
فرهنگی دیبار با عنوان پازل نیز رسما آغاز شد. 
نوآوری  مرکز  نخستین جلسه کمیته مشترک 
با  رشد  و  نوآوری  مرکز  دومین  عنوان  به  پازل 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  موضوع 
پیربازاری  نژاد  قلی  علیرضا  حضور  با  دستی 
پژوهشگاه  کاربردی سازی  و  فناوری  معاون 
میراث فرهنگی و گردشگری ، حسین تقی زاده 
انصاری قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره موسسه دیبار و مدیران مرکز نوآوری پازل 
برگزار و پیرامون فعالیت های آتی مشترک در 
چارچوب برنامه زمان بندی ساالنه بحث و تبادل 

نظر شد.

دستگیری 6 نفر 
در حین حفاری غیرمجاز 

در الهیجان
استان  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان   فرمانده 
گیالن از دستگیری 6 نفر در شهرستان الهیجان 
به گزارش  داد.  خبر  غیرمجاز  حفاری  حین  در 
استان  میراث فرهنگی  اداره کل  روابط عمومی 
گیالن، محمد علی پور دیروز با اعالم این خبر 
گفت: »بنابر گزارش دریافت شده از سوی پایگاه 
الهیجان،  شهرستان  میراث فرهنگی  حفاظت 
عوامل حفاظتی این پایگاه با همکاری و تعامل 
به  موفق  لیالستان  انتظامی  پاسگاه  عوامل 
دستگیری 6 نفر به جرم حفاری غیرمجاز در 
این شهرستان شدند.« او اضافه کرد: »در این 
عملیات دستگیری، از متهمان تعدادی ادوات 
پرونده  غیرمجاز حفاری کشف و ضبط شد و 
متهمان پس از انجام بازجویی های اولیه و تنظیم 
صورت جلسه برای ادامه روند قانونی به مرجع 

ارسال شد.« قضایی شهرستان 

پیش از این هشتم دی ماه 
سال 99 بود که ترانشه های باز 
الیه های تاریخی جوبجی در 
معرض هجوم جاده سازان قرار 
گرفت و دو ترانشه تخریب 
شد. آن هم در حالی که 
باستان شناسان اینجا در حال 
فعالیت روی یک گورستان 
پارتی بودند و قرار بود الیه دوره 
عیالمی هم به زودی حفاری 
شود

|پیام ما| متجاوزان بار دیگر به »جوبجی« تعرض کردند؛ این بار در روزهایی که اعتراض به بی آبی مهمترین مسئله خوزستان است و درست 
زمانی که توجه ها به مراسم تحلیف ریاست جمهوری است. هفت ماه پیش بود که لودرها شبانه این محوطه تاریخی پنج هزار ساله را 
صاف کردند. متجاوزان این بار در حالی برای پروژه تخریب به بهانه توسعه به جوبجی آمده اند که همین چند ماه پیش به دستور دادستانی 

عملیات جاده سازی متوقف شد و بانیان آن مجازات شدند.

گردشگری

شهر گوانگ جونگ 800 
سال قبل از میالد بنا نهاده 
شد و کارخانه ذوب فلز این 
شهر۷۷0 سال قبل از میالد 
به راه افتاد. با وجود این، 
1۵0 سال طول کشید تا 
کارگران این کارخانه دست به 
ضرب سکه بزنند

قدیمی ترین ضرابخانه جهان در یک کارخانه 2 
هزار و 800 ساله ذوب فلز در چین کشف شد.

اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
نشنال جئوگرافیک، باستان شناسان قدیمی ترین 
همراه  به  را  جهان  در  شناخته شده  ضرابخانه 
قطعاتی از چند سکه فلزی، در یک کارخانه ذوب 
برنز در شهر باستانی گوانگ جونگ واقع در شرق 

چین کشف کردند.
هائو ژائو، مولف ارشد پژوهشی درباره این کشف 
مهم که اخیرا در مجله Antiquity منتشر شده، 
و  دیوارها  با  جونگ  گوانگ  »شهر  می گوید: 
خندق هایی که به دورش کشیده شده بودند، 800 
سال قبل از میالد بنا نهاده شد و کارخانه ذوب 
فلز این شهر که در آن از قالب گیری و کوبیدن فلز 
برنز برای درست کردن ظروف مناسبتی، سالح و 
ابزار استفاده می شد، ۷۷0 سال قبل از میالد به 
راه افتاد. با وجود این، 1۵0 سال طول کشید تا 
کارگران این کارخانه دست به ضرب سکه بزنند.«
این  قدمت  تعیین  برای  باستان شناسان 
کربن  رادیو  تاریخ گذاری  روش  از  ضرابخانه، 
تاریخ گذاری  روِش  این  کردند.  استفاده 
مرگ  تاریخ  تخمین  برای  رادیومتریک، 
موجوداتی که کربن مصرف می کنند کاربرد دارد. 
تاریخ گذاری رادیو کربن نشان داد این ضرابخانه 
از میالد  تا ۵۵0 سال قبل  بازه زمانی 640  در 
آغاز به کار کرده. در حالی که دیگر پژوهش های 
به  مربوط  سکه های  قدمت  باستان شناسی، 
امپراطور لیدیه واقه در ترکیه امروزی را نهایت 

630 سال قبل از میالد تعیین کرده بودند و به 
گفته ژائو، قدیمی ترین ضرابخانه ای که سکه های 
لیدیه را ضرب می کرد، به حدود ۵۷۵ تا ۵۵0 
سال قبل از میالد تعلق دارد. بنابراین ضرابخانه 
گوانگ جونگ را می توان قدیمی ترین ضرابخانه 
شناخته شده در جهان دانست که قدمت آن 
به دقت تعیین شده است. باستان شناسان در 
بخش دیگری از این حفاری ها، دو سکه قدیمی 
شبیه نسخه کوچک شده بیلچه باغبانی را کشف 
ساخت  برای  قالب که  چند  همراه  به  کردند، 
آنها استفاده می شد. کشف این قالب ها نشان 
می دهد تمام مراحل ضرب سکه از ساخت قالب 
تا کوبیدن سکه داخل کارخانه ذوب فلز انجام 
شده است. همچنین از آنجا که همه قالب ها 
خیلی به هم شبیه بودند می توان گفت سکه های 
زیادی  حد  تا  جونگ  گوانگ  در  شده  ضرب 
قالب های  محققان،  به گفته  بودند.  استاندارد 
سکه در این ضرابخانه با استفاده از یک ابزار 
اندازه گیری با دقت باال ساخته می شدند تا اندازه 
سکه ها یکسان درآمده و تفاوت در آنها به حداقل 

برسد.
بیل مورر، استاد مردم شناسی دانشگاه ایروین 
کشف  این  اهمیت  توضیح  در  کالیفرنیا 
به  معموال  سکه ها  می گوید:  باستان شناسی 
صورت فله ای و بدون هیچ ردی از نحوه ساخت 
بار کل  این  اما  یا کاربردشان کشف می شوند؛ 
ضرابخانه و قالب هایی که سکه ها با آنها ساخته 

شد. پیدا  شده اند، 

کشف قدیمی ترین ضرابخانه جهان در چین

سال 86 بود که هنگام اجرای 
طرح کانال آب رسانی، محوطه 

جوبجی کشف و با توجه به 
یافته های ارزشمند از دوره 

عیالمیان، در کمتر از یک سال 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت 
شد؛ دو تابوت متعلق به دو زن 
عیالمی همراه با صدها شی طال، 

مفرغ و سفالی سه هزار ساله 
از جمله ارزشمندترین آثار و 
اشیای به دست آمده از این 

محوطه تا امروز است
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نگاهی به سیاست گذاری های کمیته بین المللی المپیک و توجه ویژه به توسعه پایدار و محیط زیست

پیوند ورزش و توسعه پایدار در المپیک
بیانیه  »سوگند زمین« کمیته بین المللی المپیک، مدیران المپیک را موظف می کند که زمین را به مکانی امن تبدیل کنند

اهداف بلند مدت دستورکار 
2020 المپیک شامل: ترویج 

گردشگری پایدار، در نظر 
گرفتن اثرات محیط زیستی 
و اجتماعی در تعیین منابع 
محصوالت و خدمات و مد 

نظر قرار دادن انطباق با 
نتایج تغییرات اقلیمی در 

برنامه ریزی های ورزشی برای 
سال 2030

ژاپن با شکار تجاری 
نهنگ که بی رحمانه و ضد 
پایداری زیست  محیطی 

است، به نابودی شماری از 
مهم ترین پاسداران محیط  
زیست کره زمین کمر بسته 

است. نهنگ ها در جذب 
و ذخیره سازی گاز زیان بار 
گلخانه ای دی اکسید کربن 

نقشی کلیدی ایفا می کنند؛ 
گازی که عامل اصلی  ایجاد 
شرایط اضطراری آب وهوایی 

است

| پژوهشگر حقوق ورزشی |

| علیرضا فاضلی جا |

در کنگره IOC در سال 1994 
تاکید شد که محیط زیست باید 

بخش مهمی از المپیزم باشد 
و دو سال بعد با اصالح منشور 
المپیک در قاعده شماره 2 آن 

آوردند که بازی های المپیک 
در شرایطی برگزار می شود که 

نگرانی مسئوالنه خود برای 
مسائل محیط زیستی را نشان 

می دهد
|  

AP
  |

نایب رئیس سندیکای صنعت 
برق ایران مطرح کرد:

مولدسازی 
دارایی های راکد 

راهکارتوسعه صنعت برق
ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
از  گفت: مولدسازی دارایی های راکد یکی 
راهکارهای موثری است که به توسعه این 

داد.  صنعت شتاب خواهد 
صنعت  باقری گفت:   پیام  ایرنا  به گزارش 
برق، دارایی های زیادی دارد که بالاستفاده 
آنها  از  می توان  حالی که  در  مانده  راکد  و 
استفاده  این صنعت  توسعه سریعتر  برای 
زمین هایی که  از  زیادی  تعداد  کرد. وجود 
آنها  در  برق  پست های  وجود  واسطه  به 
بالاستفاده  کشور  مختلف  شهرهای  در 
و  با جی.آی.اس کردن  می توان  مانده که 
زمین ها  پست ها  این  کردن  زیرزمینی  یا 
شده  ایجاد  مالی  منابع  از  و  آزاد کرده  را 
صنعت  بیشتر  توسعه  به  آنها  طریق  از 

پرداخت.
ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
را  مدت  بلند  ریشه ای  اقدامات  از  یکی 
اصالح اقتصاد برق برشمرد و گفت: اکنون 
روبرو  یارانه ای  اقتصاد  یک  با  این صنعت 
را  هزینه ها  و  درآمدها  ناترازی  که  است 
قیمت  فاحش  اختالف  است.  ایجاد کرده 
سبب  برق  تکلیفی  قیمت  و  شده  تمام 
که  شده  صنعت  این  درآمدهای  کاهش 
داشت.  خواهد  زیانباری  آثار  آن  تداوم 
در  انرژی  حامل های  قیمت  واقعی کردن 
این  حل  برای  موثر  راهکاری  برق  بخش 
معضل است که از طرف دیگر روند توسعه 
صنعت برق را شتاب بیشتری خواهد داد. 
مستقر کردن نظام تعرفه گذاری پلکانی از 
دیگر راه هایی است که می تواند به صنعت 
عدالت  آن  بر  عالوه  و  کرده  کمک  برق 

می کند. ایجاد  یارانه ای 
برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
پلکانی  تعرفه گذاری  نظام  استقرار  افزود: 
موجب  و  دارد  وجود  اکنون  که  ناعدالتی 
شده مشترکان پرمصرف از یارانه بیشتری 
و  داد  تغییر خواهد  را  باشند  برخوردار  هم 
سبب خواهد شد دهک های پایین جامعه 
این  شوند.  برخوردار  بیشتری  یارانه  از 
مصرف  بیشتر  برق  از  مشترکانی که  نظام 
کرد  خواهد  هدایت  سمتی  به  را  می کنند 
قیمت  دارند  که  مصرفی  به  نسبت  که 
واقعی تری پرداخت کرده و به نوعی هزینه 
بدون استفاده  بدهند  را  برق مصرفی خود 
جامعه  نفع  به  این  و  بیشتر  یارانه های  از 
صنعت  سندیکای  رئیس  نایب  است. 
با بخش  از رقابت  نیرو  برق خروج وزارت 
خصوصی و پرداختن بیشتر این وزارتخانه 
راهکارهای  دیگر  از  را  حاکمیتی  امور  به 
دانست.  برق  صنعت  توسعه  برای  موثر 
افزایش  برای  تالش  است:  معتقد  او 
استفاده  تجدیدپذیر،  انرژی های  سهم 
توسعه  و  پراکنده  تولید  نیروگاه های  از 
بیشتر  صدور  خصوص  به  برق  صادرات 
راه های  دیگر  از  مهندسی  و  فنی  خدمات 

است. برق  صنعت  توسعه  برای  موثر 

وعده اردکانیان 
برای آب رسانی روستایی 

محقق نشد
در حالی که وزیر نیرو وعده داده بود تا 
نفر  میلیون   10.2 دوازدهم  دولت  پایان 
از جمعیت روستایی ایران از آب پایدار 
وعده  این  می شوند،  برخوردار  سالم  و 

نشد. محقق 
اردکانیان،  رضا  نیوز،  نیرو  گزارش  به   
ماه  دی  یازدهم  تاریخ  در  نیرو  وزیر 
طرح های  افتتاح  مراسم  در   1399
استان   4 در  برق  و  آب  صنعت 
مازندران  اردبیل،  غربی،   آذربایجان 
خود  سخنان  از  بخشی  در  اصفهان  و 
روستا   962 و  هزار   11 تاکنون  گفت: 
و  سالم  آب رسانی  شبکه  به  دولت  در 
میلیون   8 از  بیش  جمعیت  با  پایدار 
دولت  پایان  تا  و  شده اند  ملحق  نفر 
900 هزار نفری که  با احتساب  دوازدهم 
به  بودند،  بهره مند  دولت  این  از  پیش 
یافت.  افزایش خواهد  نفر  میلیون   10.2
پایان  به  دوازدهم  دولت  آنکه  وجود  با 
برخوردار  روستایی  جمعیت  رسیده، 
در  چیزی  سالم  و  پایدار  آب  نعمت  از 

است. نفر  میلیون   9 حدود 
مدیرعامل  جانباز،  حمیدرضا  گفته  به 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، تا 
نیمه سال جاری این جمعیت برخوردار 
می رسد؛  نفر  میلیون   9.3 به  روستایی 
نفر  میلیون  یک  در حدود  چیزی  یعنی 

نیرو. وزیر  وعده  از  کمتر 

کمیته بین المللی المپیک IOC در واکنش به 
اجالس »سران زمین« 6 هفته پس از پایان 
آن و در اقدامی نمادین، بیانیه ای موسوم به 
امضا  را   Earth Pledge زمین«   »سوگند 
این  با  را  المپیک  مدیران  بیانیه ای که  کرد. 
مکانی  به  را  زمین  می کرد که  مواجه  وظیفه 
امن تبدیل کنند. در همان سال IOC همکاری 
خود را با برنامه محیط زیست سازمان ملل 
آغاز کرد. در کنگره IOC در سال 1994 تاکید 
از  مهمی  بخش  باید  زیست  محیط  شد که 
المپیزم باشد و دو سال بعد با اصالح منشور 
که  آوردند  آن   2 شماره  قاعده  در  المپیک 
می شود  برگزار  شرایطی  در  المپیک  بازیهای 
که نگرانی مسئوالنه خود برای مسائل محیط 
محیط  بنابراین،  می دهد.  نشان  را  زیستی 
زیست نیز در کنار ورزش و فرهنگ به عنوان 
المپیزم مطرح شد. در دسامبر  ستون سوم 
199۵ نیز کمیسیونی با عنوان ورزش و محیط 
زیست در این سازمان تاسیس شد که هدف 
در   IOC اجرایی  هیات  به  ارائه مشورت  آن 
از  حفاظت  به  مربوط  موضوعات  با  ارتباط 
محیط زیست و توسعه پایدار بود. IOC در 
همان سال 199۵ کنفرانس جهانی ورزش و 
را تشکیل داد که هر 2 سال  محیط زیست 
یکبار تشکیل جلسه می دهد و از سال 2009، 
ذیل آن جایزه ای تحت عنوان »جایزه ورزش 

و محیط زیست IOC« را به طرح های برتر 
هر یک از ۵ قاره اعطا می کند.

مفهوم   IOC که  بود  اتفاقات  این  از  پس 
خود  اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  پایداری 
انتخاب کرده و در سال 1999 اعالم کرد که هر 
از قلمرو و دستیابی  باید محافظت  المپیک 
تضمین  را  زیستی  محیط  شرایط  بهبود  به 
و  تضمین  این  کردن  اجرایی  برای  و  کند 
نتایج  از  21 که  قرن  کار  دستور  به  توجه  با 
 21 قرن  کار  دستور  یک  بود،  ریو  کنفرانس 
مدیریت  و  حفظ  هدف  با  را  المپیک  ویژه 
منابع در راستای توسعه پایدار محیط زیست 
 IOC 1999 تدوین کرد که در اجالس  ژوئن
در سئول تصویب و در کنفرانس سوم ورزش 
دو  ریو  در   1999 اکتبر  در  زیست  محیط  و 
ژانیرو توسط تمامی اعضای جنبش المپیک 
خانواده  اصلی  اعضای  آن  در  و  شد  تایید 
بازی های  برگزاری  مثل کمیته های  المپیک 
المپیک و فدراسیون های بین المللی ورزشی 
و  برنامه ها  در  پایدار  توسعه  رعایت  به 
این  در  شدند.  تشویق  تصمیم گیری هایشان 
دستور کار که با زبانی کلی نوشته شده است، 
پایدار در  ادغام توسعه  را  IOC اهداف خود 
سیاست ها و فعالیت های خود و تشویق همه 
افراد به رفتار کردن به نحوی که فعالیت های 
ایفای  متضمن  آنها  زندگی  سبک  و  ورزشی 

کرده  عنوان  باشد،  پایدار  توسعه  در  نقش 
با  مشابه  ساختاری  کار  دستور  این  است. 
از  و  دارد  ریو  21 کنفرانس  قرن  کار  دستور 
 ، اجتماعی«  »اقتصادی-  شرایط  بخش   3
»حفاظت« و مدیریت منابع در جهت توسعه 
عمده  گروه های  نقش  »تقویت  و  پایدار« 
تشکیل  بومیان«  و  جوانان  زنان،  مانند 
را  پایداری   IOC رهگذر،  این  از  است.  شده 
سوم  ستون  را  آن  و  خود کرده  ادبیات  وارد 
بود  المپیزم قلمداد می کند. در همین راستا 
 IOC زیست  و محیط  ورزش  که کمیسیون 
به کمیسیون »پایداری و میراث« تغییر پیدا 

کرد.

توصیه هایی برای پایداری توسعه
اسناد  سازمان  این  اخیر  دهه  دو  طی 
به کار گرفته  این حوزه  را در  متعدد دیگری 
است که 3 مورد از آنها مربوط به چند سال 
برخوردارند.  باالیی  اهمیت  از  و  بوده  اخیر 
نخستین سند، دستورکار 2020 المپیک است 
این  رسید.  تصویب  به   2014 دسامبر  در  که 
کار  دستور  با  متفاوت  ساختاری  که  سند 
موضوعات  در  توصیه   40 از  دارد،   21 قرن 
حکمرانی  جوانان،  پایداری،  مثل  مختلفی 
و  شده  تشکیل  دوپینگ  با  مبارزه  و  خوب 
از  برخی  نمی شود.  پایداری  به  صرفًا مربوط 
پایداری  با  ارتباط  در  سند  این  توصیه های 

از سازه های  استفاده  بر  »تاکید  از:   عبارتند 
موجود و سازه های موقت و قابل جا به جایی. 
برگزاری برخی از مراحل یا برخی از مواد یا 
میزبان.  شهر  از  خارج  در  ورزشی  رشته های 
مدنظر قرار دادن مفهوم پایداری و هر 3 بعد 
آن در تمام جنبه های مسابقات المپیک و در 
فعالیت های روزانه IOC. محدود کردن سقف 
و  جنسیتی  برابری  کننده.  شرکت  نفرات 
کاهش هزینه ها« دومین سند، سندی با نام 
استراتژی پایداری IOC است که در راستای 
دستورکار  پنجم  و  چهارم  توصیه  دو  اجرای 
2020 المپیک و همچنین با توجه به بند 3۷ 
برای  متحد  ملل  سازمان   2030 کار  دستور 
در  مهم  عاملی  را  ورزش  پایدار، که  توسعه 
توسعه پایدار قلمداد می کند، در دسامبر 2016 
شده  عنوان  سند  این  در  رسید.  تصویب  به 
پایدار  توسعه  از 1۷ هدف  مورد   11 است که 
سازمان ملل متحد، مرتبط با جنبش المپیک 

است. آن  ماموریت های  و  اهداف  و 
 IOC از 3 جایگاهی که با توجه به هر یک 
و  مالک  بین المللی،  سازمان  یک  عنوان  به 
رهبر  نیز  و  المپیک  بازیهای  امتیاز  صاحب 
ارتباط  در  وظایفی  دارد،  المپیک  جنبش 
شده  مشخص  آن  برای  پایدار  توسعه  با 
مکان های  و  »زیرساخت ها  حوزه   ۵ است. 
طبیعی« ، »مدیریت منابع« ، »جا به جایی 

»اقلیم«  و  کار«  »نیروی   ، حمل و نقل«  و 
تعیین  سند  این  تمرکز  حوزه های  عنوان  به 
کوتاه  اهداف  آنها،  با  ارتباط  در  که  شده اند 
انرژی،  راندمان  »افزایش  جمله:  از  مدتی 
کاهش قابل توجه حجم پسماند و افزایش 
تنوع جنسیتی و جغرافیایی کارمندان را برای 
قبیل:  از  مدتی  بلند  اهداف  و   »2020 سال 
گرفتن  نظر  در  پایدار،  گردشگری  »ترویج 
تعیین  در  اجتماعی  و  زیستی  اثرات محیط 
قرار  نظر  مد  و  خدمات  و  محصوالت  منابع 
در  اقلیمی  تغییرات  نتایج  با  انطباق  دادن 
برنامه ریزی های ورزشی برای سال 2030« را 
تعیین کرده است. در این سند به راهکارهایی 
مثل: »سیستم مدیریت پایداری، همکاری و 
مشارکت با سازمان های داخلی و بین المللی 
فعالیت های  درباره  گزارش هایی  انتشار  و 
IOC در ارتباط با پایداری« برای عملی کردن 

است. شده  اشاره  اهداف  این 

 کووید 19 و المپیک
سازمان  این  که  سندی  جدیدترین 
پایداری  موضوع  به  آن  در  و  کرده  منتشر 
توجه شده، دستورکار ۵+2020 المپیک است 
و   19 بیماری کووید  همه گیری  از  پس  که 
تغییراتی که در جهان رخ داد، در مارس 2021 
 ۵ حول  سند  این  رسید.   IOC تصویب  به 
محور کلیدی »همبستگی، دیجیتالی شدن، 
و  اقتصادی  احیاء  و  اعتبار  پایدار،  توسعه 
توصیه   1۵ دارنده  بر  در  و  می چرخد  مالی« 
است که در برخی از آنها به موضوع پایداری 
پرداخته شده است. یکی از مهم ترین موارد 
بر  است که  دستورکار  این  دوم  توصیه  آن، 
توسعه بازی های المپیک پایدار تاکید کرده و 
از 3 قسمت تشکیل می شود. اولین قسمت، 
بر رعایت اصول پایداری در تمامی جنبه های 
مثل  مواردی  شامل  و  تاکید کرده  المپیک 
تغییرات اقلیمی، رعایت حقوق بشر در مورد 
کارگران و احترام به فرهنگ شهر میزبان در 
قسمت  می شود.  ورزشی  سازه های  ساختن 
دوم به استفاده بلندمدت از سازه ها و میراث 
بازی های المپیک در شهر میزبان اشاره کرده 
آنها  از  بهینه  استفاده  برای  را  توصیه هایی  و 
توصیه  این  قسمت  سومین  می کند.  مطرح 
بیشتر  چه  هر  بهینه سازی  به  مربوط  نیز 
برگزاری رقابت ها شده و راهکارهایی را برای 
تقسیم وظایف بین اعضای مختلف جنبش 
المپیک، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها 
از  جلوگیری  برای  صحیح  برنامه ریزی  مثل 
ساخت و سازهای غیرضروری ارائه می دهد. 
عنوان  به  جوانان  به  اهمیتی که  به  توجه  با 
رشد  همچنین  و  شده  داده  آینده  نسل 
به  نهم  توصیه  در  رایانه ای،  بازیهای  صنعت 
که  شده  پیشنهاد  ورزشی  فدراسیون های 
نسخه مجازی ورزش خود را وارد برنامه خود 
این هدف که  با  المپیک کنند.  بازی های  در 
فدراسیون بین المللی فوتبال، نسخه مجازی 
برنامه خود کند. همچنین  را وارد  این رشته 
جزئی  موارد  برخی  به  دیگر  توصیه های  در 
به  اکسید  کربن دی  انتشار  مثل کاهش  تر 
میزان 30 درصد تا سال 2024، ایجاد جنگل 
برای  آموزشی  برنامه های  ارائه  و  المپیک 
اجرای استراتژی پایداری اشاره شده است. 
این سند بر همه گیری و جهان شمول بودن 
از سراسر  ورزش و شرکت کردن ورزشکاران 
المپیک تاکید می کند  بازیهای  نقاط دنیا در 
و تاکید بسیاری زیادی نیز بر افزایش توازن 
نهادهای  حکمرانی  و  مدیریت  در  جنسیتی 
کامل  برابری  همچنین  و  ورزشی  مختلف 
جنسیتی میان ورزشکاران حاضر در بازی های 
المپیک دارد و مقرر شده است که این امر 
میالن- کورتینا   2026 زمستانی  المپیک  در 

شود. محقق 

برگزاری  روز  آخرین  امروز  |پیام ما| 
است.  توکیو  در  المپیک  مسابقات 
مسابقاتی که از ابتدای برگزاری در شرایط 
بود،  کرونا  شیوع  از  متاثر  که  ویژه ای 
که  چیزی  اما  داشت.  بسیاری  حواشی 
تمرکز  و  تاکید  آن  روی  ابتدا  از  ژاپنی ها 
زیست  محیط  به  توجه  موضوع  داشتند، 
المپیک  از  دوره  این  میزبانی  جریان  در 
شده  منتشر  گزارش های  اساس  بر  بود. 
قبلی  میزبانان  با  مقایسه  در  ژاپنی ها 
مکان های  از  بیشتر  سعی کردند  المپیک 
به  و  استفاده  کنند  درصد(   ۵8( موجود 
جدیدی  مکان  بازی ها  برگزاری  مناسبت 
احداث نکردند. آنان همچنین کمپین های 
 )CO2( دی اکسیدکربن  کاهش  مختلف 
پایدار  شیوه های  به  توجه  با  را  شهری 
درآوردن.  اجرا  به  زیست محیطی 
وسایل  از  استفاده  سازماندهی  کمیته 
محیطی  اندک  تاثیر  با  عمومی  حمل ونقل 
برگزاری  محل  در  و  می کند  ترویج  را 
می کنند.  استفاده  بازیافتی  مواد  از 
زمینه های  در  بازی ها  این  برگزارکنندگان 
محیط  زیست  دفتر  با  راهبردی  مختلف 
کرده اند  همکاری  توکیو  کالن شهر  دولت 
به  توجه  مختلف  برنامه های  در  و 
نیز  تنوع زیستی  و  طبیعی  محیط  زیست 

گنجانده شده است. این مکان ها از طریق 
جمع آوری و بازیافت آب باران در مصرف 

می کنند. صرفه جویی  آب 
ژاپنی ها  هم  پایدار  توسعه  حوزه  در 
برآورد   201۷ سال  در  دولت  می گویند 
برگزاری  با  مرتبط  آثار  سایر  و  اقتصادی 
در  و  کرد  محاسبه  را  توکیو  بازی های 
تقریبا  است که  اشتغال، تخمین زده  مورد 
 1.94 و  توکیو  در سراسر  نفر  میلیون   1.3
جمله  از  ژاپن  سراسر  در  نفر  میلیون 
بازی ها  برگزاری  و  آماده سازی  مراحل 
مشغول به کار شوند و فرصت های شغلی 
خواهد  ادامه  بازی ها  برگزاری  از  پس 

داشت.
هم  دیگری  ابعاد  اما  توکیو  المپیک 
در  ایندیپندنت  اینکه  جمله  از  داشت. 
محیط  هواداران  که  شد  مدعی  گزارشی 
هشدار  ژاپن  نخست وزیر  به  زیست 
که  را  نهنگ ها  ژاپن  وقتی  تا  که  داده اند 
نقش  آب وهوایی  بحران  با  مقابله  در 
توکیو  المپیک  می کشد،  دارند،  کلیدی 
تلقی  زیست  محیط  با  سازگار  نمی تواند 
مدال های  به  ایندیپندنت  گزارش  شود. 
و  کرده  اشاره  مسابقات  این  بازیافتی 
در  زیست  محیط   هواداران  است:  آورده 
نامه ای که شش سازمان زیست  محیطی 

آن را امضا کرده اند خطاب به یوشی هیده 
سوگا، نخست وزیر ژاپن، نوشته اند که این 
کشور با شکار تجاری نهنگ که »بی رحمانه 
است،  محیطی«  زیست   پایداری  ضد  و 
پاسداران  مهم ترین  از  شماری  نابودی  به 
است.  بسته  زیست کره زمین کمر  محیط  
گاز  ذخیره سازی  و  جذب  در  نهنگ ها 
نقشی  دی اکسید کربن  گلخانه ای  زیان بار 
عامل  که  گازی  می کنند؛  ایفا  کلیدی 
آب وهوایی  اضطراری  شرایط  ایجاد  اصلی  
بدن  در  کربن  تن  ده ها  نهنگ ها  است. 
وقتی  بنابراین  و  می کنند  ذخیره  خود 
فرو  دریا  کف  آن ها  الشه  و  می میرند 
می نشیند، به طورمتوسط 33 تن کربن را 
طی صدها سال به جای امن و بی خطری 
از  باید  ژاپن  بنابراین  و  می دهند  انتقال 

بردارد. دست  نهنگ  تجاری  شکار 
جین دالتون در گزارش خود نوشته است 
سال  ده ها  از  بعد   ،2019 سال  از  ژاپن 
در  را  حیوان  این  نسل  بی رویه که  شکار 
نتوانست  وقتی  داد،  قرار  انقراض  آستانه 
نهنگ  شکار  بین المللی  انجمن  ممنوعیت 
تجاری  لغو کند، شکار  را  )آی .دبلیو.سی( 

گرفت. سر  از  را  نهنگ 
در  زیست  محیط  حفظ  سازمان های 
بزنگاه  در  داده اند:  هشدار  خود  نامه 

مقابله  برای  جهانی  کوشش های  اساسی 
قرار  آب وهوایی  فاجعه بار  فروپاشی  با 
مشهور  بین المللی  رویدادهای  و  داریم 
ترویج  برای  مهمی  سکوی  المپیک  مانند 
زیست  محیط   از  حفاظت  فعالیت های 

می کنند. فراهم 
جهان  کشورهای  اندک شمار  از  که  ژاپن   
تجاری  شکار  به  همچنان  که  است 
پایداری زیست  محیطی  بی رحمانه و ضد 
به  را  تعهداتش  وقتی  تا  می دهد،  ادامه 
به  نمی تواند  ندهد  بسط  هم  اقیانوس ها 
زیست محیطی  فعالیت های  طالی  مدال 
دست یابد. کشتار نهنگ ها نه تنها تحمیل 
به  بلکه  است،  جانوران  به  عظیم  رنجی 
پاسداران  مهم ترین  از  یکی  معنای کشتار 
حفاظت  است.  ما  سیاره  زیست  محیط 
نظر  از  تنها  نه  شکوه  با  مخلوقات  این  از 

زیست شناختی  لحاظ  از  بلکه  اخالقی، 
ارزش  نهنگ  است.  عقالنی  هم 

دارند.  ذاتی  زیست شناختی 
شکار  که  آن  از  قبل  محققان  گفته  به 
نهنگ های  شود،  آغاز  نهنگ  صنعتی 
 900 و  میلیون  یک  تا  ساالنه  بی دندان 
اما کشتار  تن کربن جذب می کردند  هزار 
شد کربن  سبب  نهنگ  فرآوری گوشت  و 

بازگردد. جو  به  آن ها  بدن  در  موجود 
در  ژاپنی ها  که  تاکیدی  تمام  وجود  با 
فرهنگ  ترویج  برای  امسال  المپیک 
بسیاری  دارند،  زیست  محیط  از  حمایت 
این  به  نسبت  زیست  محیط  کنشگران  از 
را  آن  و  کرده  وارد  انتقاداتی  سیاست ها 
رفتاری  تا  می کنند  تلقی  شعار  بیشتر 
زیست  محیط  حفظ  راستای  در  ریشه دار 
پایدار. توسعه  اهداف  جهت  در  اقدام  و 

المپیک سبز یا کشتار نهنگ ها؟
محیط زیست

 انتشار گزارش کمیسیون برانتلند که در آن برای نخستین بار به تبیین مفهوم توسعه پایدار پرداخته شده بود، واکنش های بسیاری به 
همراه داشت. یکی از مهم ترین آنها تشکیل کنفرانس سازمان ملل راجع به محیط زیست و توسعه در سال 1992 در ریودوژانیرو در برزیل 
بود که به آن اجالس »سران زمین« نیز می گویند. در پایان این اجالس اسناد متعددی به تصویب رسید که یکی از مهم ترین آنها، اعالمیه 
ریو بود. در این اعالمیه این نکته مطرح شد که حفاظت از محیط زیست بخشی از روند توسعه است و نمی توان آن را جدا از توسعه در 
نظر گرفت. به همین دلیل، حفاظت از محیط زیست در قالب مفهوم جدید توسعه پایدار قرار گرفت؛ مفهومی که از سه بعد محیط زیستی، 
اجتماعی و اقتصادی تشکیل شده بود. بر همین مبنا بود که سندی دیگری به نام »دستورکار قرن 21« نیز در این کنفرانس تصویب شد 
که برنامه ها و اهداف مختلفی را برای رسیدن به توسعه پایدار مشخص کرده و از تمام سازمان های داخلی و بین المللی دولتی و غیردولتی 

درخواست کرده بود که براساس مدل این کنفرانس، دستور کار قرن 21 مختص به خود را تهیه کنند.
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به طور مشخص در روز 19 تیر، 
شاخص سه آالینده ازن و ذرات 
معلق کوچک تر از 2.۵ و 10 
میکرون، همزمان فراتر از حد 
مجاز بود

محیط زیست شهری

ازن کم و ذرات معلق در هوای تهران زیاد شد
براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران از نیمه اول تابستان سال جاری )اول 
روز   1۷ پایتخت  هوای  مرداد(،   1۵ تا  تیر 
آلوده شامل 16 روز در وضعیت ناسالم برای 
وضعیت  در  روز  یک  و  حساس  گروه های 
داشت.  قرار  جامعه  عموم  برای  ناسالم 
شرایط قابل قبول نیز در 29 روز ثبت شد.

اول  نیمه  در  هوا  ایسنا کیفیت  به گزارش 
تابستان سال گذشته پایین تر بود و 2۷ روز 
آلوده شامل 2۵ روز ناسالم برای گروه های 
حساس و دو روز ناسالم برای عموم جامعه 
همچنین  است  شده  ثبت  دوره  این  در 
طوالنی ترین دوره تداوم آلودگی در بازه مورد 
مطالعه سال جاری، 9 روز بوده که در مدت 

بوده  روزه   10 دوره  این  مشابه سال گذشته 
است.

آالینده  مجاز  حد  از  فراتر  روزهای  تعداد 
جاری  سال  تابستان  نخست  نیمه  در  ازن 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 
روز   13 به  روز   26 از  و  داشته  محسوسی 
رسیده است؛ در صورتی که میانگین دمای 

هوا در بازه زمانی مورد مطالعه امسال، فراتر 
از پارسال بوده است. با این وجود، افزایش 
بیش  دوره  این  در  دما  میانگین  محسوس 
خشکی  به  منجر  سانتی گراد  درجه  یک  از 
حامل  توفان های  گسیل  افزایش  و  زمین 
گرد و خاک شده است و بر خالف آالینده 
ازن، شاهد افزایش تعداد روزهای آلوده از 
منظر آالینده ذرات معلق بوده ایم؛ به گونه ای 
از   PM2.۵ آالینده  آلوده  روزهای  تعداد  که 
پنج روز در سال 99 به هشت روز در سال 

آن،  روز  سه  در  که  یافته  افزایش   1400
حد  از  نیز   PM10 آالینده  شاخص  همزمان 

است. بوده  فراتر  سالمت 
به طور مشخص در روز 19 تیر، شاخص سه 
 2.۵ از  معلق کوچک تر  ذرات  و  ازن  آالینده 
مجاز  حد  از  فراتر  همزمان  میکرون،   10 و 
بود و روز 18 تیر نیز کیفیت آالینده ازن با 
همه  برای  ناسالم  شرایط  با   162 شاخص 
اول  نیمه  روز  آلوده ترین  عنوان  به  افراد 

رسید. ثبت  به   1400 تابستان 

1ادامه از صفحۀ

براساس سیاهه انتشار تازه شهر تهران در سال 
گازی  آالینده های  انتشار  در  صنایع  سهم   96
1.9 درصد و سهم آن ها در تولید و انتشار ذرات 
معلق بیش از 1۷ درصد است. آماری که شاید 
با وجود استقرار واحدهای صنعتی در در شعاع 
پیدا کند.  افزایش چشم گیری  120 کیلومتری 
شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری 

تهران معتقد است که این مصوبه در سال های 
آینده تاثیر چشم گیری در محیط زیست تهران 
خواهد داشت. هرچند که او به روزنامه پیام ما 
می گوید این قانون در سال های اخیر به درستی 
اجرا نشده و در سال های قبل هم استثناهایی 
داشته است: »این مصوبه در سال 46 با نگاه 
آمایشی ایجاد شد اما در سال های اخیر و به 

از دست داد و حاصل  را  مرور زمان کارکردش 
توجیهات  با  بسیاری  صنایع  استقرار  هم  آن 
مصوبات  بود.  آن  اطراف  و  تهران  در  مختلف 
مستثنی کردن  مقطعی،  تصمیمات  و  موردی 
استقرار برخی صنایع، استثنا  قائل  شدن برای 
مستمسک هایی  سایر  و  صنعتی  شهرک های 
که به صورت های گوناگون باعث بارگذاری بیشتر 

شد که  موجب  می شدند،  صنعت  و  جمعیت 
هم اینک شهرستان های اطراف تهران هر یک 
جمعیتی به  مراتب بیشتر از برخی استان های 

کشور را در خود جای دهند.« 

مصوبات موردی، آلودگی های 
حداکثری 

در سال های اخیر شهرک های صنعتی در شعاع 
120 کیلومتری تهران ایجاد شدند، موردی مصوبه 
گرفتند و در اطراف استان دایر شدند. برخی از 
این مصوبات در سال های گذشته شامل حذف 
ممنوعیت احداث صنعت در شهرک های صنعتی 
ممنوعه  شعاع  محدوده  البرز، کاهش  استان 
و  و سمنان  قم  استان های  در  احداث صنعت 
شهرک  ۷مورد  به  نزدیک  تصویب  و  مرکزی 
صنعتی مصوب، تصویب ۵ منطقه ویژه اقتصادی 
شکل گیری  و  صنعتی  توسعه  غالب  وجه  با 
46منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع 
کمتر از 60 کیلومتری تهران طی 2 دهه اخیر و 
مستثنی کردن استقرار صنایع  دانش بنیان بودند. 
بارگذاری هایی که با هدف تسهیل استقرار صنعت 
افزایش  باعث  زمان  مرور  به  اما  شدند  ایجاد 
خاکی  و  آبی  منابع  به  نیاز  افزایش  جمعیت، 
آلودگی هایی  افزایش  آن  تبع  به  و  پایتخت 
محیطی شدند. مساله ای که به گفته انصاری این 
روزها باعث مشکالت محیط زیستی گوناگونی 
در پایتخت اعم از: »محدودیت جدی در تامین 
منابع آب، آلودگی هوا، صدا، معضل پسماندها 
ویژه،  و  صنعتی  پسماندهای  علی الخصوص 
فرونشست زمین« شده است. مدیرکل محیط 
سال های  در  می گوید  تهران  شهرداری  زیست 
نظارت  نبود  و  این مصوبه  نادیده گرفتن  اخیر 
میان  توازن  عدم  سبب  آن  اجرای  بر  صحیح 
مساحت و جمعیت در تهران شود: »تهران از 
منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیا اما 
بیستم جهانی  و  رتبه صد  در  نظر مساحت  از 
میان  توازن  وجود  عدم  عبارتی  به  گیرد؛  قرار 
»بارگذاری  این کالنشهر،  مساحت  و  جمعیت 
بیش از ظرفیت اکولوژیکی« و نبود تناسب میان 
فشار و تراکم ایجاد شده در تهران با منابع و 
ظرفیت های زیستی این شهر معضالت عدیده 

محیط زیستی را ایجاد کرده است.«

سیاست گذار ظرفیت اکولوژیک تهران 
را فراموش می کند 

اما چرا در تصویب قوانین و مصوباتی که هدف 
زیست  محیط  است،  کار  و  رونق کسب  آن 
فراموش می شود. انصاری می گوید: »آنچه غالبا 
به  تهران  در شناخت علل مسائل و مشکالت 
فراموشی سپرده می شود »محدودیت ظرفیت 
اکولوژیکی« این شهر است و این که تهران تا چه 
اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش 
و  علمی  مراکز  صنعتی،  مسکونی،  شهرک های 
دانشگاهی و مجتمع های خدماتی و تجاری و 
تاکید می کند: »در  او  را دارد.«  جذب جمعیت 
واقع معضالت جدی محیط زیستی این کالن شهر 

به این دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگر 
پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر و ایجاد و 
گسترش شهرک های مسکونی و صنعتی نیست، 
چراکه توان خودپاالیی تهران سال هاست به سر 
رسیده و روند روزافزون مشکالت محیط زیستی 
معضل  صدا،  خاک،  آب،  هوا،  آلودگی  از  اعم 
مسافت  از  آب  منابع  تامین  و  و...  پسماندها 
160کیلومتری در منطقه طالقان موید این حقیقت 
است که استان تهران به واسطه محدودیت های 
محیط زیستی توان بارگذاری بیشتر را ندارد. از 
این رو هرگونه تصمیم با هدف تسهیل استقرار 
بدون  پایتخت  پیرامونی  مناطق  در  صنعت 
محیط  مسائل  زیست،  محیط   ارزیابی های 
زیستی را در اطراف تهران را تشدید می کند.« 
منتقدان این مصوبه می گویند شهر تهران بعد از 
محصور شدن با صنایع غیرقابل سکونت می شود. 

فصول  در  معلق  ذرات  و  هوا  آلودگی  افزایش 
مختلف سال و کمبود بیش از پیش منابع آب 
را از جمله تبعات این مصوبه در سال های آینده 
می دانند. انصاری در اینباره می گوید که ظرفیت 
محیط زیستی تهران اکنون هم از توان خود فراتر 
رفته است: »ظرفیت محیط زیستی تهران همین 
االن هم از توان خود فراتر رفته و این موضوع 
بنظر من بسیار مهم است و الزم است مسئوالن 
مرتبط با این موضوع، در کنار توجه به رفع مشکل 
به  است  بااهمیت  خود   جای  در  اشتغال که 
محدودیت ظرفیت محیط زیستی استان تهران 
از جمله محدودیت منابع آب، فرونشست زمین و 
تجمیع انواع آالینده ها و .... و سایر تبعات محیط 
زیستی که این بارگذاری های صنعتی در میان 

مدت و بلندمدت برجا می گذارد، توجه کنند.«
 او می گوید شهرداری تهران نیز سال گذشته با 
پیش نویس الیحه ای ارائه شده درباره مستثنی 
در  معدنی  صنایع  و  فناوری  واحدهای  کردن 
این  استقرار  و  تهران  کیلومتری   120 شعاع 
واحدها در محور قم- تهران بدلیل تبعات محیط 
زیستی مخالفت کرده بود، نظری که به کمیسیون 
زیربنایی دولت به صورت مکتوب اعالم شده بود 
اما با وجود قانون تازه به نظر می رسد که همه چیز 

به نفع صنایع تمام شده است. 

گفت وگو با مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران درباره ابالغ مصوبه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران:

ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی گسترش 
صنعتی و مسکونی نیست
»بارگذاری بيش از ظرفيت اكولوژيكی« معضالت متعدد محيط زيستی در تهران ايجاد كرده است

حناچی فعال در شهرداری 
تهران می ماند

در  تهران گفت:  اسالمی شهر  رئیس شورای 
برای  شهر  شورای  اعضای  جلسه  نخستین 
الزم صورت  اقدام های  تهران  انتخاب شهردار 
خواهد گرفت. تا زمان رسمیت یافتن تمامی 
این اقدامات، حناچی به عنوان شهردار تهران به 
کار خود ادامه می دهد.به گزارش ایسنا، مهدی 
چمران در آیین افتتاح نمایشگاه عطر سیب 
در جمع خبرنگاران گفت: در نخستین جلسه 
اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران 
اقدام های الزم صورت خواهد گرفت. تا زمان 
رسمیت یافتن تمامی این اقدامات، حناچی به 
عنوان شهردار تهران به کار خود ادامه می دهد.او 
افزود: شهردار جدید مشخص است و در جلسه 
رسمی  طور  به  شهر  شورای  علنی  و  نخست 

انتخاب و معرفی می شود.

سازمان مدیریت بحران 
چه مسئولیتی دارد؟

باید  است که  جایی  بحران  مدیریت  سازمان 
توان تصمیم گیری حاکمیتی را بر پایه دانش 
و توانمندی با کیفیت باال و بر پایه بکارگیری 
نیروهای علمی و فنی با باالترین کیفیت داشته 
باشد. تاکنون و در بسیاری از موارد این سازمان 
محل دریافت داده های مختلف گاهی ناهمساز 
از سازمان های مختلف علمی بوده و معموال خود 
نیز نمی تواند و نتوانسته  این داده ها را پردازش 
کند، عمال  ستادی  بوده که توانایی استفاده 
است.داده هایی  نداشته  را  علمی  داده های  از 
و  شده  دریافت  مختلف  سازمان های  از  که 
باید به مبنای تصمیمات دانش بنیان تبدیل 
شود. عمده فعالیت این سازمان باید از جنس 
مدیریت کاهش ریسک و پیشگیری باید باشد.  
مرحله مهمی در فعالیت این سازمان وجود دارد 
و آن مرحله وقوع بحران و تشکیل تیم مدیریت 
بحران است. تیم مدیریت بحران »من آن را  
در یک واژه ترکیبی به صورت »تیمران« نامیده 
و پیشنهاد کرده ام« باید در 4 مرحله فعالیت 
خود را، به صورت یک تیم هماهنگ و هم نظر 
و هم پیمان با یک فرماندهی واحد که مسئول 
فرماندهی و کنترل عملیات را دارد، سازمان دهد: 
ریزی  برنامه  دوم  سانحه،  اعالم  و  تشخیص 
است  حیاتی  مهم  بسیار  »که  است  راهبردی 
مانند  توسعه  در حال  در کشورهای  معموال  و 
کشور ما فراموش می شود«، و در این برنامه 
راهبردی چشم انداز تیمران و ماموریت و برنامه 
کار آن کامال مشخص می شود، مرحله سوم، بعد 
از رخداد بحران است و آن پاسخ علمی به بر 
اساس کار هماهنگ در تیمران است، و چهارم، 
یادگیری و به روز رسانی داده های دریافتی برای 
تیمران  برخط،  به  نزدیک  روزانه،  سازما  ن دهی 
است.  کل این فعالیت ها زیر نظر فرمانده اصلی 
هدایت می شود. فرمانده واحد و وجود برنامه 
در  همچنان  است که  مهم  رکن  دو  راهبردی، 
مدیریت بحران سوانح ما مفقود است.از آقای 
دولت  کشور  وزیر  و  جمهور  رئیس  رئیسی، 
سیزدهم انتظار می رود به سرعت و دقت به وضع 
سازمان مدیریت بحران و در واقع به سازماندهی 
علمی این سازمان بپردازند و امکان تبدیل آن به 

یک سازمان تخصصی ملی را فراهم کنند. 

آنچه غالبا در شناخت علل مسائل و 
مشکالت تهران به فراموشی سپرده 
می شود »محدودیت ظرفیت 
اکولوژیکی« این شهر است

واحدهای صنعتی از این پس در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران مستقر می شوند. این را دیروز انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، 
اعالم کرد و خبر داد که مصوبه اصالح قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری در شهر تهران ابالغ شده است. با این 
اصالحیه، باید منتظر شعب تازه واحدهای صنعتی که در سال 46 به منظور ایجاد تعادل و توازن در پراکندگی صنایع کشور و تمرکززدایی از 
تهران در نقاط دیگر کشور احداث شده بودند، باشیم. همچنین براساس گفته های معاون وزیر صنعت این اصالحیه می تواند زمینه نوسازی 
صنایع و افزایش ظرفیت دوبرابری به منظور ارتقای فناوری واحدهای تولیدی را فراهم کند. اما استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری 
تهران چه تبعاتی برای محیط زیست نحیف پایتخت دارد؟ سرنوشت آب و خاک و هوایی که باوجود اجرای نیم بند این ممنوعیت هم در 

سال های اخیر آلوده بودند، در آینده چه می شود؟

مدیرکل محیط زیست 
شهرداری تهران: مسئوالن 

در كنار توجه به رفع مشكل 
اشتغال به محدوديت ظرفيت 

محيط زيستی استان تهران 
از جمله محدوديت منابع آب، 

فرونشست زمين و تجميع انواع 
آالينده ها و .... و ساير تبعات 
محيط زيستی بارگذاری های 

صنعتی توجه كنند
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| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی  |
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)ساالنه-لاير(

مبلغ 
ضمانتنامه 
بانكي )لاير (

آخرین مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین مهلت 
ارائه پیشنهاد و 

پاکات

زمان 
بازگشایی

1
سالن کشتی 
مرحوم دکتر 

خرمی 

تهران- اتوبان شهید تندگویان- 
خیابان آموزگار- مجموعه ورزشی 

شهید قیانوری
۵000003124000029840،000،00042،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/2
ساعت 9

2
زمین چمن 

طبیعی شهید 
قیانوری 

تهران- اتوبان شهید تندگویان- 
خیابان آموزگار- مجموعه ورزشی 

قیانوری
۵0000031240000301،200،000،00060،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/2
ساعت 9

3
سالن شهدای 

هویزه

تهران – خیابان شهید رجایی- 
میدان بهشت- خیابان شهید 

طباطبایی روبروی شرکت واحد 
۵0000031240000311،200،000،00060،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/2
ساعت 9

4
سالن 

چندمنظوره 
)توپی( رسالت

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵0000031240000324،680،000،000234،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/2
ساعت 9

۵
سالن بدنسازی 

رسالت

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵0000031240000331،164،000،000۵8،200،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/2
ساعت 9

6
سالن آمادگی 

جسمانی رسالت 
)طبقه اول(

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵000003124000034900،000،0004۵،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/۷
ساعت 9

۷
سالن رزمی 

رسالت )طبقه 
همکف(

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵00000312400003۵۷80،000،00039،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/۷
ساعت 9

8
سالن پینگ 
پنگ رسالت 
)طبقه اول(

تهران- خیابان مدنی- پایین 
تر از مسیل باختر- مجموعه 

ورزشی رسالت
۵000003124000036840،000،00042،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/۷
ساعت 9

کد سامانهآدرسنام مكان ورزشيرديف
قيمت پايه 
كارشناسي

)ساالنه-لاير(

مبلغ 
ضمانتنامه 
بانكي )لاير (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
ارائه پیشنهاد و 

پاکات

زمان 
بازگشایی

9
سالن چندمنظوره 
شماره 2 و رزمی 

طوقانی

تهران- خیابان دالوران- خیابان تکاوران- 
بعد از چهارراه رئیسعلی دلواری- خیابان 

نجفی- مجموعه ورزشی طوقانی
۵00000312400003۷۵،148،000،0002۵۷،400،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

 -1400/6/۷
ساعت 9

10
سالن چندمنظوره 
و رزمی موگویی

تهران- خیابان گلبرگ غربی )جانبازان(- 
انتهای کرمان جنوبی- خیابان شهید عباسی- 

خیابان شهید دارانی- خیابان شهید تقی 
ئی- مجموعه ورزشی شهید موگویی

۵0000031240000383،۷۵6،000،00018۷،800،000
 -1400/۵/31

ساعت 12
 -1400/۵/31

ساعت 14
 -1400/6/۷

ساعت 9

11
سالن نصری 
واوان اسالمشهر

اسالمشهر- شهرک واوان- بلوار 
منتظری- جنب آژانس نیکو

۵0000031240000262،160،000،000108،000،000
 -1400/۵/31

ساعت 12
 -1400/۵/31

ساعت 14
-1400/6/9
ساعت 9

12
سالن چندمنظوره 
آپرین اسالمشهر

اسالمشهر- انتهای خیابان باغ نرده- 
جنب اداره ورزش و جوانان اسالمشهر

۵000003124000022900،000،0004۵،000،000
 -1400/۵/31

ساعت 12
 -1400/۵/31

ساعت 14
-1400/6/9
ساعت 9

13
زمین چمن آپرین 

اسالمشهر
اسالمشهر- انتهای خیابان باغ نرده- 
جنب اداره ورزش و جوانان اسالمشهر

۵00000312400002۷۷20،000،00036،000،000
 -1400/۵/31

ساعت 12
 -1400/۵/31

ساعت 14
-1400/6/9
ساعت 9

14
سالن شهدای 

چهاردانگه اسالمشهر
اسالمشهر- چهاردانگه- انتهای خیابان 
شهید فارسیان- خیابان زارع- کوچه بهار

۵0000031240000281،020،000،000۵1،000،000
 -1400/۵/31

ساعت 12
 -1400/۵/31

ساعت 14
-1400/6/9
ساعت 9

1۵
سالن شهید 

قاسمی اسالمشهر

اسالمشهر- شهرک قائمیه- بلوار خلیج 
فارس- ضلع جنوبی پارک شهدای 

گمنام- نبش ارشاد3
۵00000312400002۵1،440،000،000۷2،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

-1400/6/9
ساعت 9

16
سالن زینب کبری 

اسالمشهر
اسالمشهر- موسی آباد- خیابان امام 

حسن مجتبی- پارک فدک
۵0000031240000241،140،000،000۵۷،000،000

 -1400/۵/31
ساعت 12

 -1400/۵/31
ساعت 14

-1400/6/9
ساعت 9

1۷
سالن شهدای 
امام حسین

اسالمشهر- میان آباد- ابتدای ورودی 
شهرک امام حسین

۵0000031240000231،020،000،000۵1،000،000
 -1400/۵/31

ساعت 12
 -1400/۵/31

ساعت 14
-1400/6/9
ساعت 9

نوبت دوم

1-كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاكات از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت  )ستاد ( انجام خواهد شد.
2-نوع و مبلغ ضمانتنامه : به میزان 5% قیمت پایه كارشناسی در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانكی یا ضمانتنامه صادر شده از سوی 

موسسات اعتباری غیر بانكی دارای مجوز از بانك مركزی با عنوان شرکت در مزایدات دولتی )مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی(. 
3-اطالعات تماس با دستگاه مزایده گزار: تهران، خ سپاه، نرسیده به میدان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، كوچه استقالل، اداره كل ورزش و جوانان تهران، تلفن 77533324- 

021 . همچنین سامانه ستاد با شماره تماس 1456 آماده پاسخگوئی به سئواالت مربوط به سامانه می باشد . 
4-اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است.

اداره كل ورزش و جوانان استان تهران 

توضیحات:

شناسه آگهی: 11۷3۷9۵ میم الف: 1661
 تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/0۵/16
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/0۵/1۷
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افقی
 1 - چو وارونه - شهری در فارس - دفاع 
فوتبال - دختر - طالی قالبی2 - كمیاب - 
به تملك درآوردن، تصرف كردن3 - شفاخانه ، 
بیمارستان، شفا جوینده، بهبود خواهنده - تیم 
فوتبالی در یونان - كلمه ای برای تاكید4 - از 
حروف مقطعه قرآن، سوره بیستم قرآن - 
حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - تهی 
مغز - گرفتار، بندی۵ - پیشوای زرتشتی - 
نوعی انگور - تیزی آرنج6 - ماشین جنگی - 
سخن بی پرده - كوسه جنوبی - آبکی، لنگ 

میزند۷ - همراه هرج میاید، همنشین هرج 
- چه وقت؟، چه کسی؟ - مشك - فیلمی با 
بازی جانی دپ8 - رهبر كاتولیك های جهان 
لباس  شمالی،  شهرهای  از   - چسبناک   -
زنان هندی9 - وقت وهنگام - گل سرخ، 
درخت انگور - مستمری - فرود آمدن10 - 
جفت، زن و شوهر را گویند - یک عامیانه، 
یك خودمانی - پرنده دریاچه، معروف است 
که این پرنده تنها می میرد - گرو گذاشته 
شده11 - پارچه فروش - شالوده و اساس 
- گماشتن12 - همه، آقای آلمانی، همه را 
شامل شود - پسوند شباهت، خمیازه، دهان 

دره - الشه حیوان - ماچ آبدار - گه برعکس، 
گه برعکس، گه برعکس13 - متد بی سر - 
شرم، آزرم - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی 
راه رونده14 - گوسفند - جستجو  - عضو 
كردن، پژوهش - نوعی بست - آسان گرفتن 
کاري را1۵ - آلوی كوهی - وحشی، حیوان 
وحشی - از دختران حضرت شعیب )ع( - 
کوزه16 - كشوری عربی، كشور مبارك - نامی 
دخترانه، نام گلی - آزاد، از بند رسته - پوست 
نشان،   - نر، کچل  بز  - همگی،  قیمتی1۷ 

قاعده - بخشش - چرک آلود، حیله گر

عمودی
1 - سطر نوشته - آخر، قعر - محلی که 
مذهب  شود،  می  دریا  وارد  رودخانه  آب 
آتش  مخفف   - آب  ریزش  جای  دین،  و 
- آرواره، جانوردریایی2 - چند خودمانی - 
مرغ سعادت - ورزش مادر، عدد بهم زدنی 
- رحم، جای جنین در شکم مادر3 - مادر 
عرب، عزیز تازی - گوسفند، بع بع آن معروف 
- كیسه  رومی  امپراتوران  عنوان   - است 
نوعی   - اوكراین  بندر   - خیاطی4  وسایل 
دسر - میانه بدن۵ - برهنه - مكان، مرغ 
می رود، رختخواب - نشانه - گرداگرد لب 
و دهان6 - عجله، تعجیل، عجله و تعجیل 
- آكنده، مظهر سبكی، پوشش طیور، مملو، 
انباشته - مسجد ها، جمع مسجد۷ - کرانه 
های آسمان، افقها - خوش چهره، قشنگ، 
جمیل، مقابل زشت - یک ششم چیزی8 
- بسیار زیاد، به میزان فراوان - سیاهرگ 
- نفس خسته - زیر خاك پنهان كردن - پو 
وارونه9 - نیمتنه، یار شلوار - چكش سنگین 
- کشیدن، زدنی در بازی، کشمکش و نزاع 
- بجز، مگر، حرف استثناء - بی حس10 

- جایگاه - سفید آذری - زینت پدر11 - 
كیسه كش حمام - کوهی در کرمانشاه - پدر 
بزرگ، جد12 - درخت انگور - باد سرد - مایه 
حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی - ریختن 
آب - فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه13 - به 

زور كسی را به كاری واداشتن، مقابل اختیار، 
اكراه - بیعانه - عدد کار خراب کن، عددی 
- كافی، كافی  خیطی14  عدد  رقمی،  یک 
است - چوب گازران - از صفات باریتعالی، 
صندلی   - مخالف   - قاهر1۵  مسلط، 

سوارکاری - پول مکزیک16 - برابر ومساوی 
- كوزه  - گرسنه  ها  سامورایی  فرمانده   -
سفالین، ظرف شراب1۷ - عدد قرن - شهر، 
راهنمای جاده، آگاه به امور - اثری از استیون 

گرین - قفل لباس

جدول شماره 2077

سمنان

به پاس برخورداری استفاده از گاز طبیعی برای جمعیت 
تقدیرنامه ای  هوایی،  پدافند  پایگاه  منطقه  در  ساکن 
تقدیم  پایگاه،  این  آموزش  مركز  فرماندهی  سوی  از 

شد. سمنان  استان  شرکت گاز  مدیرعامل 
سمنان؛  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آموزش  مرکز  فرمانده  نوروزی«  »داریوش  سرهنگ 
میدان تیر شهدای وظیفه پایگاه پدافند هوایی سمنان از 
خدمات ارزنده شرکت گاز استان سمنان در اتمام پروژه 

گازرسانی به این منطقه، تقدیر و تشکر کرد.
توفیق   « است:  آمده  تقدیرنامه  این  از  بخشی  در 
و  اسالمی  انقالب  رفیع  های  ارزش  به  خدمت گذاری 
تالش در سنگر سازندگی و آبادانی کشور جمهوری اسالمی 
ایران، افتخاری است زیبنده نام و جان انسان های خادم، 
صادق و فداکار که در سایه عنایت حضرت حق و به برکت 

زحمات و خدمات خالصانه حاصل می شود.
با احترام، ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی 

و مساعدت های  ها  از حمایت  و همکاران محترمتان 
بی دریغ آن مقام محترم در زمینه اجرای خط انتقال و 
شبکه گازرسانی 30 کیلومتری به پایگاه پدافند هوایی 

کمال تقدیر و تشکر را دارم.
در  همواره  متعال  خداوند  الطاف  سایه  در  است  امید 
خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و مردم شایسته کشور عزیزمان پیروز و سربلند باشید«.
پدافند  پایگاه  منطقه  به  پروژه گازرسانی  است  گفتنی 
هوایی با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد تومان در فاصله 
زمانی یک سال به مرحله بهره برداری رسید و جمعیتی 
حدود ۵000 نفر از نعمت گاز برخوردار شدند؛ در این پروژه 
شرکت گاز استان سمنان نسبت به اجرای 30 کیلومتر 
خط تغذیه و دو باب ایستگاه حفاظت از زنگ اقدام کرده  
که عالوه بر پایگاه پدافند هوایی، زیرساخت الزم جهت 
استقرار واحدهای تولیدی؛ صنعتی و کشاورزی در مسیر 

گازرسانی فراهم شود.

تقدیر فرمانده مرکز آموزش پایگاه پدافند هوایی 
از شرکت گاز استان سمنان مردم  خدمت گذار  که  دارد  افتخار  گهرزمین 

باشد و در زمینه های مدرسه سازی، راهسازی، 
با  همکاری  کرونا،  و  درمان  و  بهداشت 
دانشگاه ها و... فعالیت های بسیاری را انجام 
راستای  در  زمین  گهر  فعالیت های  دهد. 
ادامه دارد.  مسئولیت های اجتماعی همچنان 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
تفاهم نامه  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 

احداث پروژه باغ ایرانی به ارزش 300 میلیارد 
و  گهرزمین  شرکت  بین  امروز  صبح  ریال 
محمدرضا  دکتر  حضور  با  سیرجان  شهرداری 
خضری پور عضو هیات مدیره و معاون اداری 
و پشتیبانی گهر زمین، رضا سروش نیا شهردار 
سیرجان، سهراب بهاءالدینی فرماندار و ابوذر 
اعضای شورای شهر  و حسن خدامی  زینلی 
پنجم و ششم در محل شهرداری سیرجان به 

رسید. امضا 
عضو هیات مدیره و معاون اداری و پشتیبانی 
تفاهم نامه  این  عقد  نشست  در  گهرزمین 
خدمت گذار  که  دارد  افتخار  گهرزمین  گفت: 
مدرسه سازی،  زمینه های  در  و  باشد  مردم 
راهسازی، بهداشت و درمان و کرونا، همکاری 
را  بسیاری  های  فعالیت  و...  دانشگاه ها  با 

دهد. انجام 
او در ادامه با اشاره به روز مباهله، پروژه باغ 

و  دانست  سیرجان  مردم  مبارک  را  ایرانی 
گهرزمین  های  فعالیت  کرد  امیدواری  اظهار 
در راستای مسئولیت های اجتماعی همچنان 

باشد. داشته  ادامه 
اعضای  از  تشکر  هم ضمن  سیرجان  شهردار 
احداث  زمین  مدیرعامل گهر  و  مدیره  هیات 
سیرجان  شهر  های  ضرورت  از  را  ایرانی  باغ 

کرد. اعالم 
به  اشاره  با  نیز  سیرجان  شهرستان  فرماندار 
حوزه های  در  گهرزمین  شرکت  های  کمک 
درمان،  و  بهداشت  حوزه  جمله  از  مختلف 
 ،MRI کمک 1 و نیم میلیاردی به کرونا، خرید
انتخابات  و مدرسه سازی، آنها را قابل تقدیر 

دانست.
بر  تاکید  و  دوجانبه  های  همکاری  به  توجه 
مسئولیت های اجتماعی شرکت های معدنی 

نامه بود. از محورهای این تفاهم 

از سوی شرکت گهر زمین و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

 بزرگترین »باغ ایرانی« استان کرمان احداث می شود

جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
ای ایالم گفت: ۷60 هزار تن انواع کاال 
طریق  از  تاکنون  جاری  سال  اول  از 
شده  جابجا  استان  حمل و نقل  ناوگان 
است. نورهللا دلخواه با اعالم این خبر 
اظهار کرد: این میزان حمل کاال توسط 
ناوگان  )بارنامه(  سرویس  هزار   48
حمل و نقل در سطح استان جابجا شده 
است. او افزود: سیمان، گندم، مصالح 
کلینکر،  مایع،  گاز  انواع  ساختمانی، 
میزان  بیشترین  اتیلن  پلی  و  ماسه 
کاالهایی بوده که در این مدت توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا 

است. شده 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 9۵ از  بیش  ساالنه  شد:  یادآور  ایالم 

استان  داخل  در  جابجایی کاال  درصد 
جاده ای  حمل و نقل  بخش  توسط 
دارای  بخش  این  می گیرد که  صورت 
در  گسترده ای  امکانات  و  قابلیت ها 

است. کشور  سطح 
قالب کمیسیون  در  اینکه  بیان  با  او   
بر  نیز  ویژه ای  نظارت   12 و   11 ماده 
و  حمل و نقل  شرکت های  فعالیت 
تصریح کرد:  می شود،  انجام  رانندگان 
مردم، کاربران جاده ای و صاحبان کاال 
هم می توانند هرگونه شکایت و انتقاد 
طریق  از  را  کاال  حمل و نقل  ناوگان  از 
سامانه 141 برای رسیدگی به این اداره 
کل اطالع دهند. دلخواه اضافه می شود: 
استان  در  حمل و نقل کاال  شرکت   ۵4
از ۷ هزار  ایالم فعال هستند و بیش 

راننده در بخش حمل ونقل و جابه جایی 
ایالم مشغول  استان  کاال و مسافر در 
راهداری  مدیرکل  هستند.  فعالیت  به 
ادامه  در  ایالم  ای  جاده  حمل و نقل  و 
به خبرنگار ما گفت: از ابتدای سال تا 
پایان تیرماه 32 هزار 1۷4 نفر از طریق 
مرز بین المللی مهران به داخل و خارج 
اند. کشور )ورود و خروج( تردد کرده 
نورهللا دلخواه روز دوشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: تردد این تعداد 
مسافر در مرز مهران )ورود و خروج( در 
بازه زمانی ابتدای سال تا پایان تیرماه 
به  بنا  مرز  تعطیلی  نوبت  چندین  در 
محدودیت هایی که در این مدت بخاطر 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال 

 شد انجام گرفته است.

تکریم  ملی  روز  مناسبت  به 
بازنشستگان، از سال ها خدمات دو تن 
از کارکنان امور مالی منطقه هرمزگان و 
و  دریایی  عملیات  از همکاران  نفر  یک 
یکی از بانوان ناحیه کیش که به افتخار 
شد. تقدیر  شده اند؛  نائل  بازنشستگی 
ملی  شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
هرمزگان، در آیینی با رعایت پروتکل های 
از  کمی  تعداد  حضور  با  و  بهداشتی 
از  ستادی  مختلف  واحدهای  همکاران 
زحمات و سال ها خدمات آقایان علی 
عبدالحسین  و  افشار  قاسمی  اصغر 
ستاد  مالی  امور  واحد  در  که  ناصری 
جواد  آقای  و  بودند  شاغل  بندرعباس 

شفیعی شاغل در واحد عملیات دریایی 
و خانم معصومه سادات حسینی همکار 

شد. قدردانی  کیش،  ناحیه 
احمدی  عبدهللا  جلسه  این  ابتدای  در 
با  هرمزگان  منطقه  مدیر  کمرپشتی 
افراد  جایگاه  و  منزلت  و  قدر  به  اشاره 
راه  تنها   : سازمان ها گفت  در  تجربه  با 
آموزش  و  خطا  و  آزمون  از  جلوگیری 
شرکت  به  الورود  جدید  افراد  صحیح 
و  ها  پیشکسوت  تجربه  از  مندی  بهره 

است. حوزه  آن  قدیمی های 
با  ما  افزود:  هرمزگان  منطقه  مدیر 
واقع  در  بازنشستگان  تکریم  و  احترام 
به منبع عظیم دستاوردهای شرکت که 
شکل گرفته  عزیزان  این  تالش  اثر  در 

می دهیم. بها  است؛ 
امروزه  داد:  ادامه  احمدی کمرپشتی 
سرمایه  ارزشمندترین  انسانی  نیروی 
جایگزین  تجهیزات  سازمان هاست. 
انسانی  نیروهای  تجربه  اما  می شوند 
های  هزینه  نشود  منتقل  اگر  مجرب 
کند. می  تحمیل  شرکت  به  را  گزافی 
در ادامه این مراسم که به دلیل شرایط 
برگزار  کوتاهی  مدت  در  کرونایی  ویژه 
خاطرات  همکاران  از  تعدادی  شد 
و  کردند  نقل  را  خود  همکاری  دوران 
با  تهران  ستاد  از  اهدایی  تقدیر  لوح 
امضای مدیرعامل محترم شرکت توسط 
همکار  دو  این  به  منطقه  مسئولین 

شد. اهدا  بازنشسته 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم:

 760 هزار تن کاال از ایالم جابجا شد
در آستانه 14 مرداد روز تکریم بازنشستگان انجام شد

تجلیل از چهار تن از کارکنان بازنشسته ستاد و عملیات و نواحی منطقه هرمزگان

| ایالم | | هرمزگان  |
خبر خوش مدیرعامل گل گهر

 برای سهامداران

گل گهر برای اولین بار جایگاه 
چهارمین شرکت بازار سرمایه 

ایران را کسب کرد
مدیرعامل شرکت معدنی و  صنعتی گل گهر دقایقی قبل 
در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی 
گهر پرس از کسب جایگاه چهارمین شرکت بازار سرمایه  
ایران توسط گل گهر خبر داد و گفت: شرکت گل گهر با 
نماد کگل، با کسب جایگاه چهارمین شرکت بزرگ فعال 
در بازار سرمایه کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، موفق 
به کسب بازدهی ۵3 درصدی از طریق رشد ارزش بازاری 
سهام خود شده است. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت گل گهر، مهندس ایمان عتیقی افزود: 
از  بررسی،  مورد  زمانی  بازه  در  "کگل"  نماد  بازار  ارزش 
1493000 میلیارد ریال به 2289000 میلیارد ریال افزایش 
یافته است که این رشد در مقایسه با بسیاری نمادهای 
معدنی و همچنین میزان رشد شاخص کل بورس اوراق 
بهادار باالتر بوده است. او ادامه داد: عمده دالیل کسب 
بازدهی مورد اشاره فروش مناسب شرکت در 4 ماهه 
نخست سال جاری، )که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
210 درصد رشد کرده است(؛ سودآوری مناسب شرکت در 
سه ماهه نخست سال جاری )که نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 39۷ درصد رشد کرده است(؛ طرح های توسعه 
و چشم انداز سودآوری بسیار مناسب این شرکت در سال 
1400، بوده است.  مهندس عتیقی تاکید کرد: با توجه به 
طرح های توسعه و سود آور مصوب 10 سال آینده گل گهر 
در کنار عوامل یاد شده نماد "کگل"  در بازار سرمایه مورد 
توجه فعاالن بازار سرمایه قرار گرفت و سرمایه گذاران به 
منظور کسب حداکثر بازدهی و تحمل ریسک اندک، سهام 
شرکت گل گهر را به عنوان یک نماد بنیادی قوی با رشد 
پایدار سود آوری در سنوات آتی با بهره برداری از طرح های 

توسعه برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

در راستای تامین نیاز کشور 
در شرایط تحریم:

ریل 54E1 ذوب آهن 
اصفهان، متروی تهران را از 

واردات ریل بی نیاز کرد 
برای اولین بار در کشور تالشگران ذوب آهن اصفهان در 
کارگاه نورد 6۵0 یا همان کارگاه تولید ریل ملی موفق به 
تولید ریل ۵4E1 مطابق با استاندارد  EN-136۷4 برای 
بهره برداری در متروی کالن شهر تهران شدند . مهرداد 
این  بهره برداری ذوب آهن اصفهان در  توالئیان معاون 
خصوص گفت : پیرو تولیدات ریلی ذوب آهن ، از جمله 
 S49  برای خطوط راه آهن ، ریل U33 60 وE1  ریل های
برای متروی بهارستان، ریل R18 برای معادن و ریل زبانه 
سوزن ، 12 مردادماه ریل ۵4E1  نیز برای مترو کالن 
شهر تهران تولید شد تا کشور از واردات این نوع ریل 

بی نیاز شود .
او با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب آهن اصفهان که 
در خطوط ریلی کشور به کار گرفته شده است ، افزود : 
ریلی که امروز تولید شد ، پس از کنترل ، بازرسی و 
بارگیری برای مترو تهران که حجم باالیی از مسافر را دارد 
و از حساسیت ویژه ای برخوردار است ،ارسال می شود .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1400603190۷8003۷83 هیات دوم مورخه 1400/04/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محسن حدادزاده شکیبا فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1690 کد ملی 2992۷۵۵9۵8 صادره از کرمان در ششدانگ دو باب خانه  
به مساحت 83/3 مترمربع تحت پالک 16۵۷0 فرعی از 2۷88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 680 فرعی از 2۷88 اصلی 
بخش 3 کرمان واقع در خیابان شهید رجایی جنب کوچه 8 خریداری از مالک رسمی آقای عماد موسوی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 4۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1400/0۵/1۷-تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1400/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 1400603190۷800439 هیات دوم مورخه 1400/0۵/10 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مرضیه جهان آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷81  صادره از فهرج در ششدانگ یک باب خانه مشتمل 
بر مغازه به مساحت 302 متر مربع تحت پالک 16۵84 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 
3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی باغ طوروطناب جنب نانوایی خریداری از مالک رسمی آقای سیدجالل 
عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 4۷8
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1400/0۵/1۷-تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1400/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
در خصوص  پرونده  اجرائی کالسه 9900898 ششدانگ زمین پالک ثبتی3۷00  
انتهای  الزهرا  بیت  خیابان  اباد  اسالم  رفسنجان  در  واقع  اصلی  از 1883  فرعی 
شماره  با  آن  دانگ  سه  سند  تابش که  دولتی  غیر  مدرسه  جنوب  ظلع  کوچه 
مستند مالکیت۷3860 تاریخ 1398.12.1۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ شهر رفسنجان استان 
کرمان، موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی68303۷ سری ب سال 9۷ با شماره دفتر 
الکترونیکی13992031900900012۵ به نام آقای حجت آخوندی لطف آباد صادر شده است طبق سند 
به مساحت شش دانگ به مساحت)262.۷(دویست و شصت و دو متر و هفتاد دسیمتر مربع 
و به حدود :شماال :مرزیست بطول ) 10.0۵(ده متر و پنج سانتیمتر به خیابان شرقا:مرزیست به 
طول)2۵.80(بیست و پنج متر و هشتاد سانتیمتر به شماره باقیمانده هفتادو نه فرعی از یک هزارو 
هشتصدو و هشتاد و سه اصلی جنوبا:مرزیست به طول)10.20( ده متر و بیست سانتیمتر به کوچه 
غربا:مرزیست به طول)26.12(بیست و شش متر و دوازده سانتیمتر به قطعه سه تفکیکی شماره سه 
هزارو ششصدو نود و نه فرعی از یک هزارو هشتصدو هشتاد و سه اصلی که طبق نظریه کارشناس 
سه دانگ زمین به مبلغ 1.4۷۵.000.000 ریال) یک میلیارد و چهارصدو هفتادو پنج میلیون ریال(  
ارزیابی شده است،پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400.06.01 در محل اجرای اداره 
ثبت اسناد و امالک رفسنجان  واقع در رفسنجان بلوار شهید کشاورزی خیابان شهید حمید شریفی از 
طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده از مبلغ  1.4۷۵.000.000 ریال) یک میلیارد و چهارصدو هفتادو 
پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده)10%(درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکنند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد، چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل 
جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین خریداران می توانند جهت شرکت 
در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 10% قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق 
شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوطه اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف نیز بدهی مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره که اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
و برنده مزایده مسترد خواهد شدنیم عشر  و حق مزایده نقدا وصول می  گردد و تنظیم سند انتقال 

موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز یکشنبه مورخ 1400.0۵.1۷

علی خسروانجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک زرند
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

سمی ر
نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
قانون  موضوع  دوم   140060319008000811هیات 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
بالمعارض متقاضی  مالکانه  زرند تصرفات  ثبت ملک 
به  حسین  فرزند  سبلوئی  زاده  حسن  محمد  آقای 
باب خانه  زرند در یک  از  2 صادره  شماره شناسنامه 
به مساحت 346.۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از 
اکبر  پالک 230 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند 
آباد خیابان جهان آرا کوچه عترت خریداری از مالک 
لذا  است.  گردیده  محرز  ذکائی  جواد  آقای  رسمی 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

124 م/الف  شد.  خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۵/2

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/۵/1۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1400603190۷8003300 هیات دوم مورخه 1400/04/02 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین پی پر فرزند محمود بشماره شناسنامه 1۷2کدملی 29906۵2396 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
2۵3/6متر مربع تحت پالک 1660۷ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان 
واقع در شهرک صنعتی بعد از طوروطناب سمت راست کوچه دوم خریداری از مالک رسمی آقای رستم کوچک زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 4۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1400/0۵/1۷- تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1400/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  رای شماره 140060306016000048 مورخ _1400/0۵/10 هیات موضوع  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ساریه خجسته  
فرزند علی بشماره شناسنامه 6 صادره از سرخس  در یک باب منزل مسکونی   به مساحت 330.۷۷ متر مربع قسمتی از 
پالک 13۷ فرعی از یک اصلی واقع درسرخس بلوار طالقانی شرقی  کوچه حسینه زابلیها کوچه نوری محرز گردیده است.  لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/0۵/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۵/31
حسین مهر جو - رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان  
آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت  اینکه  به  نظر 
 140060323136000208 شماره  رای  شرح  به  بندرعباس  امالک 
نیا  زراعتی کلوئی  ابراهیم  مالكانه  تصرفات   1400/04/14 مورخ 
فرزند غالم تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116 
جنوبی  نایبند  در  واقع  اصلی   -14 پالک  از  قسمتی  مربع  متر 
1 و ماده 3 قانون مذکور  بخش یک بندرعباس به استناد ماده 
حسین  آقای  ملکی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  بمیزان 
به  دسترسی  عدم  جهت  به  است  نموده  تایید  را  خیراندیش 
مالكيت  سند  آگهی  انتشار  از  پس  گردید  مقرر  اولیه  مالک 
 3 ماده  اجرای  در  رو  همین  از  و  تسلیم گردد  و  صادر  رسمی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
اطالع  جهت  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مذکور  رسمی  سند 
ظرف  چنانچه  میگردد  آگهی  حقوق  صاحبان  و  مالک  و  عموم 
طرف  از  اعتراضی  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  ماه  دو  مهلت 
نگردد  تسلیم  بندرعباس  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کسی 
سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق 
معترض  اعتراض  وصول  در صورت  خواهد گردید  مقررات صادر 
مهلت  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  بایست  می 
دادخواست  تقدیم  و  مراجعه  محل  صالح  دادگاه  به  ماه  یک 
ارائه  عدم  و  مذکور  مهلت  شدن  سپری  از  پس  چنانچه  نماید 
صدور  به  نسبت  بندرعباس  اسناد  ثبت  اداره  دادخواست  تقدیم 
از  مانع  مالكيت  سند  و صدور  نمود  خواهد  اقدام  مالکیت  سند 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
اول:1400/0۵/1۷ نوبت  انتشار  تاریخ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02
1400/285 میم الف
بندرعباس  اسناد و امالک  اداره ثبت  ابوالحسن دستوری رئیس 
یک منطقه 

مفقودی
اینجانب اعظم حسن نژاد مالک خودرو تندر نود 
k4m به شماره شهربانی k 856 56 ایران 32 
و   NAALSRALDHA289655 بدنه شماره 
بعلت   100013498RR237412 موتور شماره 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس 
طرف  دارد  مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی 
فروش  سازمان  حقوقی  دفتر  به  روز   10 مدت 
شهر،  پیکان  در  واقع  خودرو  ایران  شرکت 
است  بدیهی  نماید.  مراجعه  سمند  ساختمان 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
شماره 1044- ت ح ج

نوبت اول

نوبت اول
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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زخم سیل بر شالیزارهای کالیکال مازندران/ مهر

| باغ گلشن طبس |
باغ گلشن که با توجه به قرار گرفتنش در خیابان 
تاریخی گلشن به همین نام مشهور است، اوایل 
قرن سیزدهم هجری قمری یعنی اواخر حکومت 
لطف علی خان زند و در بحبوحه ی به قدرت رسیدن 
آقامحمدخان قاجار و به دستور امیر محمدحسن 
خان عرب زنگویی، حاکم تون )فردوس( و طبس 
ساخته شده است. امیر محمدحسن خان اراضی و 
مستغالت بسیار زیادی در مناطق طبس، فردوس، 
قابل  بخش  که  است  داشته  گناباد  و  بشرویه 
مالحظه ای از آن ها را قبل از مرگش برای مصارف 
توسط  اموال  وقف  این  است.  وقف کرده  خیریه 
امیر محمدحسن خان در دو نوبت صورت گرفته 
است. نوبت اول در سال 1218 هجری قمری که 
نوبت دوم در سال  و  اول معروف است  به وقف 
1234 هجری قمری که به وقف ثانی معروف است. 
باغ گلشن هم یکی از همین امالک وقفی است که 

وقف آن مربوط به نوبت اول بوده است.
باغ گلشن که مساحتی در حدود هفت هکتار دارد، با 
طولی در حدود 266 متر و عرضی در حدود 260 متر، 
تقریبا مربع شکل است. دو خیابان اصلی متقاطع، 

محوطه  باغ را به چهار مربع بزرگ تقسیم کرده اند 
و هر یک از این مربع ها با گذرگاه های کوچک به 
چهار کرت تقسیم شده اند. در میان این باغ، استخر 
نسبتا بزرگی وجود دارد که دارای سه فواره ی طبیعی 
است. تنها ساختمان این باغ، ساختمان سردرب 
است. این ساختمان عمارتی دوطبقه است که یک 
زیرزمین کوچک نیز دارد. طبقه ی اول این عمارت 
شامل تاالری بزرگ و ایوانی برای مشاهده ی مناظر 
باغ و شهر می شود که دو ستون بر زیبایی این ایوان 
افزوده اند. البته ساختمان سردرب، در زلزله ی ویرانگر 
شهریور 13۵۷ به طور کامل از میان رفت و ساختمان 
کنونی با توجه به نقشه ی ساختمان سابق بازسازی 
از آب های  باغ، هم  این  آبیاری  برای  شده است. 
سطحی و هم از سفره های آب زیرزمینی منطقه بهره 
جسته اند. این باغ را در منطقه ای احداث کرده اند 
که آب چشمه های سرد و گرم که از کوهستان های 
اطراف شهر طبس جاری می شوند و به سمت شهر 
در جریان هستند، در این منطقه به یکدیگر می رسند، 
از انتهای باغ وارد شده توسط جوی هایی به سمت 
کرت ها هدایت می شوند و پس از آبیاری کرت ها 
از زیر هشتی ساختمان سردرب خارج شده و به 

سمت شهر می روند. به منظور استفاده از منابع آب 
زیرزمینی در این باغ چاه آبی از نوع چاه های آرتزین 
در آن حفر شده است که از این جهت پدیده ای در 
آبیاری محسوب می شود. این چاه در زیر استخر 
خروجی های  فواره ها،  دارد.  قرار  باغ  وسط  بزرگ 
آب این چاه هستند و استخر بزرگ در واقع محل 

ذخیره ی آب چاه است. / سیری در ایران

میزبان  امسال  واری  فیلم کارلووی  جشنواره  پنجاه وپنجمین 
نمایش دو فیلم ایرانی خواهد بود. این رویداد سینمایی که از 
تاریخ 29 مرداد تا 6 شهریور در جمهوری چک برگزار می شود، در 
بخش غیر رقابتی افق ها دو فیلم »قصیده گاو سفید« ساخته 
بهتاش صناعی ها و مریم مقدم و »جاده خاکی« به کارگردانی 

پناه پناهی را به نمایش خواهد گذاشت.
بخش  در  را  خود  جهانی  اولین حضور  سفید«  »قصیده گاو   
مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین پشت سر 
گذاشت و در رتبه سوم برترین فیلم های جشنواره فیلم برلین 
از نگاه مخاطبان قرار گرفت. فیلم »جاده خاکی« نیز امسال 
نماینده سینمای ایران در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره 
کن بود و اخیرا به جشنواره های ملبورن و سارایوو نیز دعوت 

هنرآنالین است./  شده 

»ایالن ماسک« مدیرعامل شرکت »تسال«، موضوع کتاب زندگی نامه ای 
به قلم »والتر ایزاکسون« نویسنده آمریکایی خواهد بود. »ایزاکسون« 
پیش تر کتاب پرفروش زندگی نامه »استیو جابز« یکی از موسسان 
شرکت »اپل« را به نگارش درآورده است. »ماسک« با انتشار توییتی 
از نگارش کتاب زندگی نامه اش به قلم »والتر ایزاکسون« خبر داده و 
گفته است این کتاب موضوعاتی در رابطه با شرکت های »تسال« و 
»اسپیس اکس« را نیز دربرخواهد گرفت. »ماسک« همچنین اعالم 
کرده است »ایزاکسون« برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز چندین روز 
او را تحت نظر داشته است. »ایزاکسون« چند ماه پیش در مصاحبه ای 
»ماسک« را با »جابز« مقایسه و بیان کرد: »ماسک از برخی جهات 
»استیو جابز« دوران کنونی است.« »ایزاکسون« همچنین نویسنده 
اینشتین«  »آلبرت  و  فرانکلین«  »بنجامین  درباره  کتاب هایی 
بوده است. بر اساس کتاب »اینشتین« این نویسنده، مجموعه ای 

تلویزیونی به نام »نابغه« ساخته شده است./ایسنا

| سینما |

| چاپ و نشر |

سمور جنگلی جثه کمی بزرگ تر از سمور سنگی و 
گوش ها نیز بلندتر و پهن تر است. لکه زیر گلو و 
سینه برخالف سمور سنگی دوشاخه و سفیدرنگ 
نیست بلکه به رنگ زرد طالیی یا کرم است. کف 
را می پوشاند،  پینه   پاها موهای متراکمی دارد که 
کامل  طور  به  حیوان  این  پای  رد  علت  همین  به 
نرم،  کلفت،  بلند،  بدن  موهای  نیست.  مشخص 
براق و به رنگ قهوه ای است. طول سر و تنه این 
جاندار 4۵ تا ۵8 سانتی مترو درازای دمش 16 تا 
28 سانتی متر است. میانگین وزن این جاندار 800 

تا 2800 گرم است.
دیده  خزری  ناحیه  در  بیشتر  جنگلی  سمور   
کوهستانی  مناطق  در  تاکنون  ایران  در  می شود. 

است.  شده  مشاهده  بندرترکمن  و  گرگان 
ارتفاع  در  آن  وجود  مبنی بر  اطالعاتی  همچنین 
دارد. وجود  تنکابن  شهرستان  جنوب  در  واقع 
انفرادی  صورت  به  است.  شبگرد  سمور  این 
زندگی می کند. به سرعت از درختان باال می رود 
درختی  از  متری  سه  فاصله  از  است  قادر  و 
سنگی،  سمور  برخالف  بپرد.  دیگر  درخت  به 
او  می کند.  دوری  مسکونی  اماکن  و  انسان  از 
پرندگان،  اشکول،  نظیر  کوچک  پستانداران  از 
تغذیه  درختان  میوه  و  حشرات،  خزندگان، 

 . می کند
تاخیر  می کند.  جفت گیری  تابستان  فصل  در 
تا  سه  ماه  هشت  از  پس  معمواًل  دارد  باروری 
 12 تا   10 حدود  عمر  طول  می زاید.  بچه  هشت 

ایران بیابان های  و  کویرها  است./  سال 

سمور جنگلی

آگهی استخدام
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در رشته 

حقوق به صورت قرارداد خرید خدمت از بین متقاضیان واجد شرایط )مرد - بومی( بشرح جدول ذیل از طریق آزمون 
کتبی و مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت بنیاد 
مسکن استان به نشانی  kerman.bonyadmaskan.ir مراجعه نموده و در صورت لزوم با امور اداری به شماره 

32528022-034 تماس گیرند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان استخدامی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به همراه مدارک مورد نیاز

مواد آزمونشرایط عمومیشرایط اختصاصیتعدادمحل خدمت

شهرستان
مقطع و رشته 

تحصیلی
توانایی ها

تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران – التزام به قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد به دین مبین اسالم - عدم 

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان - داشتن سالمت جسمانی، 
روانی و توانایی انجام کار - داشتن کارت پایان خدمت 
یا معافیت دائم )به استثناء معافیت پزشکی(- حداکثر 

سن 30 سال تمام - دارا بودن سابقه کار مفید و مرتبط - 
عدم محکومیت کیفری و هر گونه ممنوعیت استخدام در 
دستگاههای اجرایی - متقاضیان از تاریخ آگهی روزنامه به 

مدت یک هفته مهلت دارند مدارک خود را به امور اداری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس : انتهای خیابان 

خواجو نيش ابوذر تحویل دهند . 
مدارک مورد نیاز : 1- یک قطعه عکس 2-کپی خوانا از تمام 

صفحات شناسنامه 3- کپی خوانا از کارت ملی
4- کپی خوانا از آخرین مدرک تحصیلی ۵- کپی خوانا از 

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 6- رزومه کاری

سرفصل های 
تخصصی رشته 

حقوق ابلط

دو نفر )مرد(کرمان

کارشناسی با 
کارشناسی 

ارشد در رشته 
حقوق

تسلط به 
کامپیوتر 
)office (

یک نفر )مرد(سیرجان

یک نفر )مرد(جیرفت

بحران کم آبی را جدی بگیریم


