
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

لزوم فراهم کردن زمینه مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات

اسحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و امید و 
اعتماد مردم گفت: مهم ترین مسئولیت نخبگان و دلسوزان کشور زنده نگه داشتن 

امید مردم به آینده و بازسازی سرمایه اجتماعی است.

 مجوزهای اجتماعی
و عملیات معدنکاری

معدنی،  پروژه های  محیطی  زیست  آلودگی های 
چالش های اجتماعی و اقتصادی صنایع معدنی در 
جوامع و کشورهای میزبان و عدم اعتماد ذی نفعان از 
شد که  باعث  پروژه ها  این  به  محلی  جوامع  جمله 
توجه مدیران معدنی به مجوز اجتماعی عملیات جلب 
می تواند  خود  سطح  باالترین  در  مجوز  این  شود. 
اهداف  پیش برد  در  را  ذی نفعان  تمامی  همراهی 
شرکت و پروژه به دنبال داشته باشد و جوامع محلی 

را به حامیان اصلی پروژه تبدیل کند.

 جنوب
همچنان غبارآلود است

گرد و غبار از پنجشنبه هفته پیش جنوب ایران را 
گواه  به  که  طوفان هایی  است.  کرده  محاصره 
سال   ۹ در  وزیده  زاهدان  شهر  در  تنها  مسئوالن 
را  کشاورزی  محصوالت  بوده،  بی سابقه  گذشته 
برده  غبار  زیر کشت  را  و جو  و گندم  خراب کرده 
بیمارستان  راهی  را  تنفسی  بیماران  است. طوفان 
کرده و از ترس ممزوج شدن ذرات گرد و غبار با 
اجباری  نشین  خانه  را  بسیاری  کرونا،  ویروس 
اداره هواشناسی  اینکه کارشناسان  با وجود  کرده. 
می گویند کیفیت هوا در چند روز آینده بهتر و وزش 

باد قطع می شود.

داوطلبانی که در سه سال گذشته در 
حوادث محیط زیستی جان باختند، 
شامل قانون های حمایتی نمی شوند

 »شهید« نه
»فداکار خدمت«

البرز  امینی،  بالل  یاسین کریمی،  خندانی،  مختار 
حسینی؛  محمدمهدی  عزیزی،  احسان  زارعی، 
این ها نام فعاالن محیط زیست و نیروهای مردمی 
آتش،  از  جنگل ها  نجات  برای  امسال  که  است 

سوختند و جان سپردند. 

»آق مشهد« عرصه طبیعی است
  حجت االسالم رییسی: با توجه به این که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، این عرصه نمی تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود

رییس قوه قضائیه درباره پرونده وقف 5600 هکتار از جنگل های ساری:

در ایام همه گیری کرونا شهرهای اروپا در سال 2020 برای ایجاد 
زیرساخت های دوچرخه سواری یک میلیارد یورو سرمایه گذاری کردند 

 خیز اروپا برای خیز اروپا برای
افزایش دوچرخه سوارانافزایش دوچرخه سواران

5

1

2
7

چارسوق

بوم و َبر

3 اقلیم

2 پیام خرب

ge
tty

im
ag

es

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1972   | دوشــنبه  25 اســفند 1399  |    قیمــت 500 تومــان   | 

آگهی مزایده 
 )فروش آهن آالت اسقاطی- اجاره محصول نخیالت 

ومرکبات هنرستان کشاورزی( شهرستان جیرفتشهرستان جیرفت

زمان انتشار درسایت تاریخ : 99/12/25ساعت :10صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ : 1400/1/14 ساعت :13

تاریخ بازدید : 99/12/26
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/1/14ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/1/15ساعت : 10صبح   
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/1/15

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 

دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل 

تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر« 
موجود است. 

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 

6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 
8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد :
1-آهن آالت اسقاطی مازاد برنیاز درشهر جیرفت جنب هنرستان صدیقه کبری 

2- محصول نخیالت ومرکبات هنرستان کشاورزی واقع در دوساری عنبرآباد باقیمت 
کارشناسی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و 

با شماره مزایده: 1007 )شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به فروش واجاره برساند.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

ی 1971
- پیاپ

  99/12/24

م الف 275

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
شماره الف-ک-خ-1-99/12 )نوبت دوم(

مشخصات پروژه:
موضوع: تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 400 نفر ارگ جدید 

بم 
تیر و ستون و اجرای  تکمیل ساخت و اجرای اسکلت فلزی شامل، 
سقف دال عرشه، عملیات سفت کاری و نازک کاری ابنیه به طور کامل، 
عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی بطور کامل برآورد اولیه اجرای کار : 
برآورد اجرای کار با فهارس بهای سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور 
حدود400/000/000/000 ریال می باشد که از این مبلغ160/000/000/000 ریال 

مربوط به کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.
مدت زمان اجرای کار: 18 ماه

محل اجرای کار: شهرستان بم - ارگ جدید

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور شهررازپارت
محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به نشانیwww.setadiran.irدر اختیار مناقصه گران عالقه مند قرار 

داده می شود.
لغايت  تاریخ1399/12/23  کیفی:از  ارزیابی  اسناد  دریافت  مهلت 

1400/01/07
مهلت تسليم اسناد ارزیابی کیفی: 1400/01/24

محل تسليم اسناد ارزیابی کیفی: عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات 
فیزیکی  نسخه   ،www.setadiran.ir نشانی  به  دولت  الکترونیکی 
ممهور شده نیز بایستی تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی بم گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 400 نفره 
ارگ جدید بم را مطابق نقشه و مشخصاتی که در اسناد مناقصه ذکر گردیده است به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
از پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 4 ابنیه و حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ابنیه بوده و تمایل به شرکت در مناقصه 

فوق را دارند دعوت به عمل می آید .

بحران کم آبی را جدی بگیریم پیام ما| با توجه به این که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، 
این عرصه نمی تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود

»با توجه به این که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، این 
وقف شود.«  تا  باشد  داشته  مالکیت  نمی تواند  عرصه 
رئیس قوه قضاییه دیروز با این جمله نظر آخر را درباره 
جنگل های آق مشهد داد. واگذاری5۶۰۰ هکتار از جنگل های 
هیرکانی آق مشهد در جنوب ساری از تابستان امسال و 
همزمان با ماجرای وقف دماوند خبرساز شد. درگیری 
از آن جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد 
به سندی قدیمی علیه اداره  منابع طبیعی طرح دعوی 
کرد و مالکیت 5۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل های هیرکانی 
را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به 
نفع او رای داد. ابراهیم رئیسی اما دیروز جنگل آق مشهد 
را عرصه طبیعی خواند. او در نشست با کارکنان و قضات 
دادگستری مازندران در ساری گفت: »کارشناسان فضای 
مورد دعوی در آق مشهد ساری را جنگلی می دانند و این 
که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می گیرد، 
الزم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان 
می هد که این عرصه ها جزء عرصه های طبیعی است.« 
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: »چگونه مالکیت بر جنگل 
و کوه ممکن است؟ باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی 
در نوع درخت و عرصه آق مشهد و عرصه های مجاور آن 
وجود ندارد.« آق مشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری 

جنوب شهر ساری است که با اختالف پیش آمده میان 
سازمان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی 
از جنگل آن روی زبان ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه 
قضایی کشید. منابع طبیعی بر این اعتقاد است که این 
عرصه 5۶۰۰ هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده 
و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند 
اما اوقاف می گوید که برای این عرصه وقف نامه چند 

دهه ای دارد. 
پرونده اختالفی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان 
امسال و رسانه ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند 
بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع 
اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال 
ماده ۴77 کرد تا رییس قوه قضاییه شخصا اجازه بررسی 
دوباره پرونده را بدهد. چندی پیش »پیام ما« به اسنادی 
مورد  موقوفه  پالک  می داد  نشان  بود که  یافته  دست 
اختالف، به عنوان ارث تقسیم شده و عالوه بر این ۱7 
هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده 
است. این اسناد همچنین نشان می دهد واقفی که ادعای 
مالکیت پالک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم 
منابع  مدیرکل  است.  موقوفه شکایت کرده  ملک  ارث 
طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعالم 
کرده بود که پرونده اختالف اراضی جنگلی وقفی روستای 
آق مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی 

است. پیش از این اظهار نظر هم رییس دیوان عالی کشور 
از اراضی آق مشهد ساری دیدن کرده بود. اینطور که ایرنا 
خبر داده، دیروز رییس قوه قضاییه همچنین با تشکیل 
مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری در 
مازندران موافقت کرد و گفت که این مجتمع می تواند 
با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه های طبیعی 
این مجتمع قضایی ویژه  و حریم دریا شود. تشکیل 
را رییس کل دادگستری مازندران پیشنهاد داد و مورد 

استقبال رییس قوه قضاییه قرار گرفت.  
رییسی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در سازمان های 
اداری استان مازندران الزامی است، گفت: »اگر چه اطاله 
دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است 
باید  و زمین خواری ها  پرونده های فساد  ولی  برسانیم، 
زودتر از حد معمول رسیدگی شود.« موضوع دیگری که 
رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرد حفظ حریم دریا 
بود. او گفت: »حریم دریا حق عمومی است و هیچ فرد 
حقیقی و حقوقی نباید این حریم را مورد تعرض قرار 
دهد.« رئیسی برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز را هم 
مهم دانست و گفت: »استفاده قانونمند از سرمایه های 
فرض  استان  اجرایی  دستگاه های  تمامی  بر  مازندران 
و کوه  دریا  جنگل،  باغات،  اراضی کشاورزی،  و  است 
سرمایه های استان هستند و باید شرایط برای هرگونه 

تعرض و تجاوز به منابع طبیعی ناامن شود.«

رییس قوه قضائیه درباره پرونده وقف 5۶۰۰ هکتار از جنگل های ساری:

»آق مشهد« عرصه طبیعی است
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دوچرخه  فدراسیون  اطالعات  اساس  بر 
سال  در  اروپا  قاره  شهرهای  اروپا،  سواران 
2۰2۰ یک میلیارد یورو برای مهیا کردن شرایط 
دوچرخه سواری در زمان شیوع کرونا هزینه 
کرده اند. این هزینه ها شامل ایجاد دست کم 
دوچرخه  مسیر  کیلومتر(   ۱۰۰۰( مایل   ۶۰۰
و  ترافیک  کاهش  برای  اقداماتی  سواری، 
تعیین خیابان هایی بدون خودروها می شود.
به گزارش گاردین، این اتفاق فقط در شهرهای 
و  نبوده  هلند  و  دانمارک  چون  کشورهایی 
حتی شهرهایی که زیرساخت های مناسبی 
برای دوچرخه سواری نداشتند هم دست به 
انجام دادن این اقدامات زده اند. همه گیری، 
تقاضای نهفته را برای ایجاد زیرساخت های 
دوچرخه سواری و پیاده روی ایجاد و فرصتی 
را برای »بازسازی بهتر« شرایط فراهم کرد. 
اکنون بسیاری از شهرها برای انجام دادن این 
کار، برنامه های پیشین خود را سریع تر پیش 
فدراسیون  از  بوزینسکی،  الکساندر  می برند. 
»گمان  می گوید:  اروپا  سواران  دوچرخه 
می کنم که همه گیری کرونا تا حدود زیادی 
این فرایندها را تسریع کرد... شهروندان در 
دوچرخه  برای  را  مسیرهایی  شهرهایی که 
نگاه  کلی  طور  به  بودند،  ساخته  سواری 
مثبت تری را به این موضوع پیدا کردند.« در 
شهر بارسلونا در اسپانیا در زمان همه گیری، 
حمل و نقل عمومی تا 5۰ درصد کاهش یافت 
اما استفاده مردم از خودروهای شخصی فقط 

۱۰ درصد کم شد. در چنین شهری که بسیاری 
از مردم خودروی شخصی دارند و فقط در 
آخر هفته ها از آن استفاده می کردند، به نظر 
می رسید که با کاهش حمل و نقل عمومی، یک 

فاجعه ترافیکی رخ دهد.
با این حال، در تابستان سال 2۰2۰، مقامات 
بارسلونا خیلی سریع مسیر ۱۳  در  شهری 
استفاده  برای  را  کیلومتری(   2۱( مایلی 
دوچرخه سواران ایجاد کردند و مردم را برای 
اجتناب از حمل و نقل عمومی و خودروهای 
شخصی به سوی استفاده از دوچرخه سوق 
دادند. در حال حاضر هم آن ها در حال ساخت 
و اضافه کردن ۴ مایل )حدود 7 کیلومتر( 
دیگر به این مسیر هستند. در حال حاضر 
به پیش  از دوچرخه نسبت  استفاده مردم 
از همه گیری کرونا، ۱۰ درصد افزایش یافته 
بارسلونا حاال به ساخت ۱۰۰  است. مقامات 
مایلی )۱۶۰ کیلومتری( مسیرهای جدید یا 
بهبود مسیرهای پیشین، سرعت بخشیده اند 
و بنا دارند که این شبکه را تا سال 2۰2۴ به 
۱۹۰ مایل )بیش از ۳۰۰ کیلومتر( برسانند. این 
امر همچنین زمینه را برای رسیدن به اهداف 
برنامه موسوم به »سوپربالکز« ایجاد می کند. 
دوچرخه  مسیرهای  ایجاد  که  برنامه ای 
سواری به منظور کاهش 25 درصدی استفاده 
از خودروهای شخصی تا سال 2۰2۴، یکی از 

بخش های آن است.
برنامه  نیز  ایتالیا  در  میالن  شهر  مقامات 

هدف  با   2۰2۰ سال  آوریل  در  را  مشابهی 
مسیر  کیلومتر(   ۳5( مایل   22 ایجاد 
سواری  دوچرخه  محافظت شده  و  جدید 
»کورسو  خیابان  کردند.  آغاز  پیاده روی  و 
حال  در  میالن،  شهر  در  آیرس«  بوینس 
که  است  شهر  خیابان  شلوغ ترین  حاضر 
عبور  آن  از  دوچرخه سوار  هزار   ۱۰ روزانه 
اولیه  ماه های  در  ترتیب،  این  به  می کنند. 
مسیر،  این  توسعه  و  ساخت  از  پس 
استفاده دوچرخه سواران از این مسیر ۱22 
درصد افزایش یافته است. میالن حاال در 
حال توسعه این مسیر به ۴2 مایل )بیش 
از ۶7 کیلومتر( است و بنا دارد که تا پایان 
تابستان امسال، این مسیر را به ۶2 مایل 

برساند. کیلومتر(   ۱۰۰(
از  مملو  روزی  خیابان هایی که  پاریس،  در 
دوچرخه سواران  آن  در  حاال  بود،  خودروها 
تعداد  بر   ،2۰2۰ بهار  از  می دهند.  جوالن 
دوچرخه سواران در این شهر 7۰ درصد افزوده 
از آن زمان نیز ۳۱ مایل )5۰  شده است و 
کیلومتر( مسیرهای موقت دوچرخه سواری 
ایجاد شد که در حال حاضر در حال تبدیل 
تعداد  است.  دائمی  مسیرهای  به  شدن 
نیز رشد پیدا کرده و در  زنان دوچرخه سوار 
مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته، مشخص 
شده که ۶2 درصد ساکنان پاریس خواهان آن 
هستند که مسیرهای موقت دوچرخه سواری، 

به مسیرهای دائم تبدیل شوند.

دوچرخه  فدراسیون  اطالعات  اساس  بر 
برنامه ریزی  پاریس  مقامات  اروپا،  سواران 
کرده اند که با اضافه کردن مسیرهای جدید، 
مسیر ۱۰۰ مایلی )۱۶۰ کیلومتری( را به مسیر 

تبدیل کنند. مایلی )۳2۰ کیلومتری(   2۰۰
حال  در  پرتغال  پایتخت  لیسبون،  مقامات 
دوچرخه  شبکه  برابری  دو  تقریبا  افزایش 
خود  کیلومتری(   ۱۰۴( مایلی   ۶5 سواری 
به ۱2۴ مایل )2۰۰ کیلومتری( است و قرار 
است این پروژه را در سال جاری به اتمام 
برساند. مقامات لیسبون در برنامه ای مشابه 
افزایش مسیرهای  را  اهداف خود  بارسلونا، 
با  مقابله  پیاده روی،  و  سواری  دوچرخه 
آلودگی هوا و کاهش اثرات امواج گرمایی و 
اعالم کرده اند.  افزایش سایه های خیابان ها 
ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری با سرعت 
۳۰ کیلومتر بر ساعت، ساخت پارکینگ های 
دوچرخه و فضاهای سبز نیز بخشی از این 
 2۰2۰ سال  در  است.  طوالنی مدت  برنامه 
 25 افزایش  شهر  این  در  دوچرخه سواری 
درصدی داشت و تعداد زنان دوچرخه سوار 

است. داشته  افزایش  نیز 
در مطالعه ای که در 2۱ شهر اروپایی صورت 
در  مشارکت کنندگان  از  درصد   ۶۴ گرفته، 
این پژوهش گفته اند که دلشان نمی خواهد 
از همه گیری کرونا  آلودگی پیش  به سطح 
از شهرها  بسیاری  در  بازگردند. سطحی که 
درصد   2۱ است.  بوده  مجاز  حد  از  بیش 
از  پس  که  گفته اند  نیز  مشارکت کننده ها 
می کنند  دوچرخه سواری  بیشتر  قرنطینه، 
قرنطینه،  از  گفته اند پس  نیز  درصد  و ۳5 
بیشتر پیاده روی می کنند. مقامات شهر لندن، 
 ۱۰۰( مایل   ۶2 ساخت  انگلیس  پایتخت 
کیلومتر( مسیر دوچرخه سواری را ساخته 
داده های  و  هستند  آن  ساخت  حال  در  یا 
ترافیکی نشان می دهد که دوچرخه سواری در 
لندن از سال 2۰۱۹ تاکنون 22 درصد افزایش 
داشته است. از ماه آوریل تا ژوئن 2۰2۰ نیز 
نیمی از همه سفرهای انجام شده در لندن 
با دوچرخه بوده است و این یعنی دوچرخه 
سواری در لندن نسبت به پیش از همه گیری 
کرونا، 2۹ درصد افزایش داشته است. »ویل 
نرمان« رئیس پلیس پیاده روی و دوچرخه 
سواری لندن گفته است: »بسیار حیاتی است 
که به جای تکیه بر بهبود بازدهی ماشین ها، به 
میراث مثبت بیماری کرونا تکیه کنیم و مانع 
از ایجاد خطر برای سالمت عمومی به خاطر 

کیفیت هوا شویم.«
اروپا، گردشگری  سراسر  در  دیگر،  سوی  از 
دوچرخه ای نیز رونق گرفته است؛ نه فقط به 
بلکه  وجود محدودیت های مسافرتی  دلیل 
به دلیل برنامه کشورها برای بهبودی شرایط 
پس از کرونا. مثال ایتالیا بنا دارد که ۶۳۰ مایل 
)بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر( مسیر شهری و حومه 
شهری را برای حمل و نقل و تفریح ایجاد کند و 
۱۰۰۰ مایل )۱۶۰۰ کیلومتر( مسیر را نیز مختص 
توریست ها بسازد. مقامات شهر کراکوف در 
لهستان نیز به دنبال ایجاد چنین مسیرهایی 

برای توریست ها هستند.
از فدراسیون دوچرخه  بوزینسکی،  الکساندر 
مردم  از  »بعضی  می گوید:  اروپا  سواران 
می گویند که در برخی از شهرها برای ایجاد 
زیرساخت های دوچرخه سواری نیازمند ۳۰ 
اما واقعیت این  یا حتی 5۰ ساله هستیم 
در  ما  نداریم.  فرصتی  چنین  ما  است که 
شرایط اضطراری بحران آب وهوایی هستیم 
سر  آن  با  دیگر  سال  تا 5۰  نمی توانیم  که 
کنیم. ما باید سیستم حمل و نقل خود را به 
بدون  قطعا  این کار  و  دهیم  تغییر  سرعت 
ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری برای همه، 

است.« ناممکن 

در ایام همه گیری کرونا شهرهای اروپا در سال 2020 برای ایجاد زیرساخت های دوچرخه سواری یک 
میلیارد یورو سرمایه گذاری کردند 

 خیز اروپا برای
افزایش دوچرخه سواران
در سراسر اروپا، گردشگری دوچرخه ای نیز رونق گرفته است

در بیانیه ای مطرح شد
تاکید نمایندگان بر لزوم 
تحقق بیانات رهبر انقالب 

درباره محیط زیست
۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه ای 
بر لزوم تحقق فرمایشات رهبر انقالب درباره 

توجه به محیط زیست تاکید کردند.
در  که  بیانیه  این  متن  ایسنا،  گزارش  به 
علی  توسط  مجلس  دیروز  علنی  جلسه 
رئیسه  هیات  عضو  کریمی فیروزجایی 
است: زیر  شرح  به  شد،  قرائت  مجلس 

»روزهای اخیر بار دیگر رهبر فرزانه انقالب به 
مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 
ضمن کاشت 2 اصله نهال مثمر در سخنانی 
زیست  مسائل  اهمیت  و  جایگاه  بر  گرانبها 
فعالیت های  افزودند  و  تاکید کردند  محیطی 
زیست محیطی، فعالیت های دینی و انقالبی 
است و نباید به آن ها نگاه تجمالتی و تزئینی 
شود، ایشان همچنین ضمن بیان فرمایشاتی 
درباره اهمیت و جایگاه محیط زیست در قانون 
اساسی، تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری 
مناسب برای فعال شدن آحاد جوانان در زمینه 
محیط زیست خواندند و با ابراز تاسف از تخریب 
جنگل ها و منابع طبیعی و سفره های زیرزمینی 
تخریب  تاکید کردند  سودجو  افراد  دست  به 
محیط زیست بالی بزرگی است که آینده بشر را 
هدر می دهد بنابراین مسئوالن و همه مردم باید 
در مقابل آن بایستند، بی شک این بیانات رهبر 
معظم انقالب که در ادامه ابالغ سیاست های 
کلی محیط زیست در سال ۱۳۹۴ است در بین 
تمامی رهبران جهان بی نظیر است، همان طور 
که ایشان با اشاره به اصل مترقی پنجاهم قانون 
اساسی مسئوالن را نسبت به جدی گرفتن این 
نمایندگان  ما  دادند  قرار  موضوع مورد خطاب 
مردم در مجلس شورای اسالمی وظیفه خود 
می دانیم که با استفاده از اهرم های قانونی و 
تنقیح  جدید،  قوانین  وضع  جمله  از  اجرایی 
قوانین قبلی و نظارت بر سازمان های عامل 
هرچه بیشتر در عمل به منویات ایشان کوشا 
باشیم، در پایان فرمایشات رهبری را ماموریت 
در  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  اصلی 
ادامه دوره جاری تعریف کرده و تاکید داریم 
جزو  باید  اصولی  و  صحیح  سیاست  این 
اولویت های برنامه ریزی کشور  در برنامه هفتم 

توسعه قرار گیرد.«

روحانی :

انتقال آب به شرق کشور 
جزو آرزوهای همه مسئوالن 

کشور بوده است
فارس  خلیج  آب  انتقال  طرح  رئیس جمهور 
را  شرق  منطقه  و  مرکز  به  عمان  دریای  و 
توسعه  در  تاریخی  و  عظیم  بسیار  طرح  یک 
جزو  طرح  این  گفت:  و  برشمرد  کشور  متوازن 
آرزوهای همه مسئوالن کشور بوده است و بسیار 
آغاز  و  بهره برداری  شاهد  امروز  که  خوشحالیم 
ایسنا،  گزارش  به  هستیم.  آن  اجرایی  عملیات 
روز  روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
عملیات  آغاز  و  بهره برداری  آیین  در  یکشنبه 
اجرایی 5 بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس 
هرمزگان، کرمان،  استان های  به  عمان  دریای  و 
یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و 
سیستان و بلوچستان در پنجاه و هفتمین پویش 
به  اشاره  با  تولید،  جهش  برای  امید  و  تدبیر 
اقدامات انجام شده در این دولت در زمینه آب 
و خاک، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم 
انقالب  یک  بلکه  نه یک جهش  و خاک  آب  در 

است. داده  رخ  بزرگ 
عظیم  طرح  اجرای  داشت:  اظهار  رئیس جمهور 
به  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  از  آب  انتقال 
عالوه  کشور  شرقی  مناطق  و  مرکزی  فالت 
مناطق،  این  توسعه  بستر  آوردن  فراهم  بر 
و  داشت  نیز  دیگری  افتخارآمیز  دستاوردهای 
جوانان کشورمان  ابتکار  و  تالش  لطف  به  امروز 
در شرکت های دانش بنیان در ساخت پمپ های 
خودکفایی  به  آب  انتقال  خطوط  این  مورد نیاز 

یم. رسیده ا
طرح  این  مطالعات  سوابق  به  اشاره  با  روحانی 
محیط  کارشناسان  کرد:  تصریح  ملی،  عظیم 
پس آب  بازگرداندن  که  بودند  نگران  زیست 
فارس  خلیج  به  شیرین کن  آب  دستگاه های 
اجرای  لذا  شود،  زیست  محیط  به  آسیب  باعث 
عملیات  و  اجرا  هزینه  پذیرش  با  را  طرح  این 
دستگاه های  پس آب  انتقال  به  مشروط  بیشتر، 
که  کردیم  عمان  دریای  به  شیرین کن  آب 

باشد. نداشته  محیطی  زیست  مخاطرات 
جنوبی  کشورهای  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
به  اقدام  که  سال هاست  خلیج فارس  حاشیه 
تاکید  کرده اند،  خلیج فارس  از  آب  برداشت 
جدی  طور  به  باید  خارجه  امور  وزارت  کرد: 
سوی  از  زیستی  محیط  مالحظات  اجرای  پیگیر 
کشورهای دیگری باشد که از سال ها قبل اقدام 
خلیج فارس  از  آب  شیرین کردن  و  برداشت  به 

ند. کرده ا
مورد نیاز  اعتبارات  تامین  به  اشاره  با  روحانی 
عظیم  پروژه  اجرای  برای  خصوصی  بخش 
انتقال آب به مرکز و شرق کشور از محل صندوق 
توسعه ملی، خاطرنشان کرد: منابع این صندوق 
که در اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی کمک 
و   ۹۴ سال های  در  عمدتا  است،  بوده  ما  حال 
درآمد  وضعیت  برجام  اجرای  لطف  به  که   ۹5
واقع  در  و  تامین شده  یافت،  بهبود  نفتی کشور 
بخش  تالش های  مرهون  آن  امروز  مالی  منابع 

است. دولت  خارجی  سیاست 
عظیم  طرح  اجرای  تبریک  با  رئیس جمهور 
انتقال آب به مردم ایران و به ویژه مردم مناطق 
دست اندرکاران  همه  از  کشور،  مرکز  و  شرق 
محیط  حفاظت  سازمان  در  پروژه ها  این  اجرای 
و  فعاالن  و  نیرو  و  وزارتخانه های صمت  زیست، 
سرمایه گذاران بخش خصوصی تشکر و قدردانی 

کرد.

جنبش نجبا از مشارکت 
»مقامات دانه درشت« در 
ترور شهید سلیمانی خبر داد

رئیس شورای سیاسی جنبش نجبا مدعی شد 
که این جنبش اطالعاتی دارد که نشان می دهد 
مقامات ارشد در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی 
دست داشته اند. به گزارش ایسنا، علی االسدی، 
رئیس شورای سیاسی مقاومت اسالمی ُنَجباء 
از ضعف و سستی  تلویزیونی  در گفت وگویی 
تجزیه طلبانه  رفتارهای  قبال  در  عراق  دولت 
مسئوالن اقلیم کردستان انتقاد کرد و گفت: آنچه 
تحت عنوان "کردستان بزرگ" از آن یاد می کنند، 
در  باید  می شود که  را شامل  وسیعی  مناطق 

مقابل این زیاده خواهی ایستاد.
االسدی در بخش دیگری از سخنانش با تجلیل 
از مقام شامخ شهیدان سلیمانی و المهندس، 
مشارکت  از  مستنداتی  ُنَجباء  کرد:  اعالم 
مهره های دانه درشت در عملیات ترور فرماندهان 
این  افشای  از  فعال  اما  دارد،  اختیار  در  شهید 
اطالعات خودداری می کنیم تا مجرمان به خارج 

از کشور فرار نکنند.

رافائل گروسی:
آژانس به دنبال بازرسی 
گسترده تر در ایران است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
با توجه به افزایش سطح غنی سازی در ایران، 
در  بازرسی های گسترده تر  دنبال  به  آژانس 
این کشور است. به گزارش ایسنا، به نوشته 
روزنامه آسیا نیککی، رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با 
این روزنامه که روز جمعه انجام شده است، 
باالتر  سطح  در  اورانیوم  تولید  شد:  مدعی 
غنی سازی ایران را به سطوحی نزدیک می کند 
نظامی  استفاده های  امکان  نمی توان  که 
به  اشاره  با  ادامه  در  او  نادیده گرفت.  را  آن 
توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران، آن را 
یک وضعیت فوق العاده توصیف کرد و گفت: 
واضح است که اگر می خواهید اطمینان یابید 
بازرسی  به  نیاز  ندارد،  وجود  نظامی  انحراف 
بسیار قوی تر است. گروسی همچنین گفت: 
]اورانیوم  کیلوگرم   2۰ از  کمتر  کمی  ایران 
اما آن ها در حدود سه هزار  دارد  2۰ درصد[ 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار دارند که 
پیشتر در سطوح پایین تر تولید شده است. 
است.  افزایش  حال  در  آن  حجم  بنابراین، 
مدیرکل آژانس افزود: ایران همچنین در حال 
افزایش توانایی  غنی سازی خود با استفاده از 

تجهیزات بیشتر هستند.

الکساندر بوزینسکی، از 
فدراسیون دوچرخه سواران 
اروپا می گوید: »بعضی از مردم 
می گویند که در برخی از شهرها 
برای ایجاد زیرساخت های 
دوچرخه سواری نیازمند ۳۰ 
یا حتی 5۰ ساله هستیم اما 
واقعیت این است که ما چنین 
فرصتی نداریم. ما در شرایط 
اضطراری بحران آب وهوایی 
هستیم که نمی توانیم تا 5۰ 
سال دیگر با آن سر کنیم. ما 
باید سیستم حمل و نقل خود 
را به سرعت تغییر دهیم و این 
کار قطعا بدون ایجاد مسیرهای 
دوچرخه سواری برای همه، 
ناممکن است.«

زمانی که یک سال پیش به دلیل همه گیری ویروس کرونا در جهان، کشورها، قرنطینه سراسری اعالم کردند، صدها شهر 
در جهان شکل تازه ای به خود گرفتند. به واسطه کاهش ترافیک و آلودگی هوا، طراحی شهرها تغییر کرد و برای پیاده روی 
و دوچرخه سواری، مناسب شد. با تزریق سراسری واکسن در بسیاری از کشورها و شهرها، بازگشت به روزهای عادی و 
برداشته شدن قرنطینه، آنچنان دور به نظر نمی رسد. حاال بسیاری از شهرهای اروپایی با تجربه چنین تجربه ای تمایل دارند 

تا شرایط مساعد دوچرخه سواری را حفظ و روی آن سرمایه گذاری کنند.

|  
G

et
ty

  |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

مهندسی  نقشه  هماهنگی  ستاد  جلسه 
اول  معاون  ریاست  به  کشور  فرهنگی 
ایسنا،  گزارش  به  شد.  برگزار  رئیس جمهور 
اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
ارتقای سرمایه اجتماعی  به اهمیت حفظ و 
مهم ترین  گفت:  مردم  اعتماد  و  امید  و 
زنده  کشور  دلسوزان  و  نخبگان  مسئولیت 
بازسازی  و  آینده  به  امید مردم  نگه داشتن 

است. اجتماعی  سرمایه 
این که  بر  تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
بحث صیانت از سرمایه اجتماعی و امید به 
آینده در جامعه دغدغه جدی همه مسئوالن 
است، گفت: همه بر سر این موضوع تفاهم 
باشد  امیدوار  آینده  به  باید جامعه  دارند که 
منفی  تبلیغات  خالف  بر  را  خود  آینده  و 
پیدا  اسالمی  جمهوری  در  معاند  رسانه های 
با اشاره به جنگ اقتصادی  کند. جهانگیری 
آمریکا علیه کشورمان در سال های اخیر اظهار 
داشت: آمریکایی ها با تحریم ایران به دنبال 
فروپاشی  قصد  با  ایران  ملت  خسته کردن 
جنگ  این  بودند،  کشور  اقتصاد  و  ایران 
اقتصادی با جنگ روانی، فضاسازی رسانه ای 
مایوس کردن  منظور  به  تبلیغاتی  بمباران  و 
مردم از نظام جمهوری اسالمی نیز همراه بود.
معظم  رهبر  سخنان  به  اشاره  با  جهانگیری 
انقالب در خصوص برگزاری پرشور انتخابات 

با مشارکت گسترده مردم  ریاست جمهوری 
گفت:  انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
کلیدی  فرصت های  از  یکی  روستا  و  شهر 
برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور است 
در  زمینه مشارکت حداکثری مردم  باید  که 

فراهم کنیم. را  انتخابات 
پرورش،  و  آموزش  وزرای  این جلسه که  در 
ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
و خانواده  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
انقالب  شورای عالی  دبیر  داشتند،  حضور 
اجتماعی  از میزان سرمایه  فرهنگی گزارشی 
و امید ملی و اعتماد به آینده و ارتباط این 

ارائه کرد. دینی  باورهای  با  مقوله ها 

و  نظرات  استماع  از  پس  همچنین 
پیرامون  جلسه  در  حاضران  دیدگاه های 
انسدادهای  از  گشایی  گره  نظیر  مباحثی 
شد  مقرر  اقتصادی،  و  اجتماعی  سیاسی، 
برای صیانت  ویژه  دبیرخانه شورا کارگروهی 
از سرمایه اجتماعی و تقویت فضای امید و 
با کمک دستگاه هایی نظیر  ایجاد و  تواصی 
اسالمی،  ارشاد  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش 
و  ملی  رسانه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
ستاد  نظیر  نهادهایی  ظرفیت  از  استفاده 
برای  طرحی  پیش نویس  جمعه،  نماز  اقامه 
فضای  ایجاد  و  منفی  تبلیغات  از  جلوگیری 

کند. تهیه  جامعه  در  یاس 

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد
لزوم فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

انتخابات

بند الحاقی )۴( تبصره )۱5( 
این گونه اصالح شد که به 
شرکت های تابعه و وابسته 
وزارت نیرو اجازه داده 
می شود با رعایت مالحظات 
امنیتی کشور از محل 
واگذاری بخشی از امالک 
و دارایی های خود نسبت 
به تامین مالی طرح های 
نوسازی تاسیسات و شبکه 
فرسوده آب و برق کشور 
اقدام کند.

جهت  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به شرکت های  نگهبان  نظر شورای  تامین 
با  تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه دادند 
به  نسبت  امنیتی کشور  رعایت مالحظات 
تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات 
و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله 
طرح های  و  توسعه یافته  کمتر  مناطق 
ریال  میلیارد  هزار   7۰ سقف  تا  نیمه تمام 
نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به  کند.  اقدام 
علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
بررسی  جریان  در  و  یکشنبه  روز  صبح 
 ۱۴۰۰ الیحه  به  نگهبان  شورای  ایرادات 
تبصره های ۱2 ، ۱۳، ۱۴، ۱5 و ۱۶ را اصالح 
و تصویب کردند. طبق اصالحیه مجلس، در 
بند الحاقی تبصره )۱2(، دولت مکلف است 
تا پایان سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز 
دستگاه های دولتی در شهرستان های تازه 
تاسیس که از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیات 
دولت از بخش به شهرستان ارتقا یافته اند 
را تامین کند. همچنین دولت مکلف است 
امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در 
این شهرستان ها را تا سقف مبلغ دو هزار 

میلیارد ریال از ردیف مذکور تامین کند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۱2، با توجه به 
متعهدین خدمت  قانون   )۶( ماده  تبصره 

  /۸ مصوب   آموزش و پرورش  وزارت  به 
دانشجو-  از حقوق  ۳/ ۱۳۶۹ میزان کسر 
معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج 
در  می یابد.  کاهش  درصد   2۰ به  درصد 
تنخواه  کرد  هزینه  به  مربوط   ۱۳ تبصره 
گردان موضوع بند )م( ماده )2۸( قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2( مصوب شد که 
این موارد جهت هزینه در موارد مندرج در 
بند )م( ماده 2۸ قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 
باشد. همچنین جزء )۳( بند )د( تبصره 
)۱۴( حذف شد که در آن آمده بود، تامین 
منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است 
و اجرای مفاد سایر تبصره های این قانون 
نباید منجر به کاهش منابع آن شود. بند 
الحاقی )۴( تبصره )۱5( این گونه اصالح 
شد که به شرکت های تابعه و وابسته وزارت 
نیرو اجازه داده می شود با رعایت مالحظات 
از  از محل واگذاری بخشی  امنیتی کشور 
امالک و دارایی های خود نسبت به تأمین 
مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه 
مناطق  از جمله  برق کشور  و  فرسوده آب 
کمتر توسعه یافته و طرح های نیمه تمام تا 
سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اقدام کند.

برای تامین نظر شورای نگهبان
وزارت نیرو مجاز به نوسازی تاسیسات و شبکه 

فرسوده آب و برق کشور شد



پیامک شما را دربـاره 
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عضو  و  موسس  سخنگو،  خندانی،  مختار 
یاسین  پاوه،  ژیوای   انجمن  عملیاتی  كمیته 
بالل  و  انجمن  این  عضو  دیگر  کریمی، 
امسال،  تابستان  بومی،  نیروهای  از  امینی 
و  بوزین  )منطقه  ژاله  دره  آتش سوزی  در 
روز   ۱۰ آن ها  مرگ  باختند.  جان  مره خیل( 
بعد از سوختن البرز زارعی، کوهنورد دوستدار 
و  دیل گچساران  آتش کوه های  در  طبیعت 
از  عزیزی،  احسان  از سوختن  بعد  ماه  یک 
تکاوران سپاه در آتش پاوه رخ داد. ۱7 تیر 
ماه هم محمدمهدی حسینی، امدادگر هالل  
احمر اردل، که در حال خاموش کردن آتش 
در دامنه کوه بلوط بلند بود بر اثر ریزش سنگ 
جان باخت. پیش از این در سوم شهریور ۹7، 
شریف باجور فعال محیط زیست و از اعضای 
انجمن سبز چیا، به همراه امید حسین زاده، 
محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیا در آتش 
مریوان  سلسی  و  پیله  روستای  جنگل های 
کشته شدند. حاال دوست داران محیط زیست 
همه آن ها را »شهید« می شناسند اما قانون 
و  داوطلبان  به  این همه خدمات دهی  با  نه. 
همیارانی که در حوادث محیط زیستی حضور 
پیدا می کنند و دچار سانحه می شوند به تازگی 
اجرایی  آیین نامه  است.  شکل گرفته  و  سر 
ماموران  از  بیمه ای  و  قضایی  حمایت  قانون 
یگان حفاظت محیط  زیست و جنگلبان ها ١٨ 

بهمن ماه در هیات دولت به تصویب رسید و 
زمان الزم االجرا شده است. آن  از 

تیر ماه امسال عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
محیط زیست در روز محیط بان گفته بود: »در 
حال حاضر پنج نفر از همیاران طبیعت جان 
خود را برای کمک به اطفای حریق از دست 
داده اند. حدود ۳ سال گذشته نیز ۴ فرد دیگر 
از همیاران طبیعت در جنگل های مریوان جان 
 ۱۰ به طور کلی طی  و  دادند  از دست  را  خود 
سال ما ۱۴ نفر از همیاران طبیعت را از دست 
این  باید تالش کنیم حق و حقوق  داده ایم. 
افراد را بپردازیم و در قانون حمایت از حقوق 

محیط بانان به آن اشاره کنیم.«
و  محیط بانان  از  حمایت  قانون  ابالغ  با  اما 
جنگل بانان این سازمان بار دیگر ناامیدانه اعالم 
کرد که نمی تواند به نیروهای داوطلب مصدوم 
از آتش سوزی کمک کند. جمشید محبت خانی، 
فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست چندی 
پیش گفته بود: »ما نمی توانیم هیچ حمایتی 
باشیم. در الیحه  نیروهای داوطلب داشته  از 
این  جنگل بانان  و  محیط بانان  از  حمایت 
موضوع را تعریف کردیم تا داوطلبانی که به ویژه 
و مصدوم  برای کنترل حریق پیش می آیند 
را پرداخت کنیم  می شوند، هزینه درمان شان 
اما شورای نگهبان به دلیل بارِ مالی آن را رد کرد 

و در نهایت از الیحه حذف شد.«

او به تبصره ٢ ماده ٢ الیحه حمایت  اشاره 
حمایت  بود که  جنگل بانان  و  محیط بانان  از 
مالی  بهانه مسائل  به  را  از همیاران طبیعت 
»سازمان  تبصره  این  اساس  بر  حذف کرد. 
به  موظف  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  
پرداخت هزینه های درمانی، جبران صدمات 
و  طبیعت  همیاران  و  وارده  خسارات  و 
مردمی  داوطلبان  و  افتخاری  محافظان 
اطفای  و  پیشگیری  با  مرتبط  اقداماتی  در 
به  هستند«.  مراتع کشور  و  جنگل ها  حریق 
از  جدید  قانون  در  اما،  محبت خانی  گفته 
همیاران محیط بان و افرادی که از روی عالقه 
و دلسوزی برای اطفای حریق می آیند، هیچ 
برای کسی  اتفاقی  اگر  و  نمی شود  حمایتی 
در  این  نمی توان کرد.  دعا  جز  بیفتد، کاری 
حالی است که به ویژه درباره آتش سوزی که 
بار دیگر در جنگل ها و مراتع  بهار  با رسیدن 
آغاز می شود، امکانات دستگاه های متولی کم 
است و با وجود کمبود نیروهای محیط بانی 
و جنگل بانی، حذف حمایت از همیاران، فقط 
محیط بان و جنگل بان را دست تنهاتر می کند.

 محیط بانان جان باخته شهید
همیاران  نشدن  محسوب  شهید  مسئله 
که  است  شده  مطرح  حالی  در  جان باخته 
خانواده محیط بانانی که در سه سال گذشته 
در راه خدمت جانشان را از دست داده اند هم 

نام عزیزانشان  هنوز در صف پذیرفته شدن 
در فهرست شهدا هستند. در روزهای گذشته 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره 
بنیاد  به  نام  ثبت  این  روند  شدن  طوالنی 
شهید گالیه کرد و گفت: » متاسفانه حقوق 
حالی   در  شهدا  خانواده های  این  از  برخی 
داده اند  دست  از  را  خانوار  سرپرست  که 
این  و خانواده های  ما  است.  نیز قطع شده 
نمی دانیم  و  هستیم  به شدت گله مند  شهدا 
نام شهید برای محیط بانان  چرا فرایند ثبِت 
این قدر طوالنی است.« در طول سه سال و 
اما  شده اند  شهید  محیط بان  پنج  اخیر  نیم 
بنیاد شهید مفتوح  آنان همچنان در  پرونده 

نگرفته اند. هنوز  را  نام شهید  و  است 

 فداکاران خدمت
با همه کاستی ها آیین نامه اجرایی قانون 
یگان  ماموران  از  بیمه ای  و  قضایی  حمایت 
که  جنگل بان ها  و  زیست  محیط  حفاظت 
به  اشاره هایی  رسید،  تصویب  به  بهمن   ١٨
یگان  ماموران  آیین نامه،  این  دارد.  همیاران 
حفاظت دستگاه های مشمول اعم از رسمی، 
همیاران  همچنین  و  قراردادی  پیمانی، 
نهاد،  مردم  تشکل های  زیست،  محیط 
همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و 
نیروهای سایر دستگاه ها مانند آتش نشانی 
به کمک  خاص  مواقع  در  که  هالل احمر  و 

در  می شود.  شامل  را  می روند  نیروها  این 
مواردی که  در  آمده  آیین نامه  این   7 ماده 
دستگاه های مشمول مانند سازمان حفاظت 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  و  زیست  محیط 
به منظور مدیریت بحران مجبور  آبخیزداری 
به استفاده از تشکل های مردم نهاد، همیاران 
سایر  و  مردمی  داوطلب  نیروهای  طبیعت، 
قانونی،  حمایت های  هستند،  دستگاه ها 
از این نیروها بر اساس  قضایی و بیمه ای 
مواد ۹، ۱۶ و 2۰ قانون مدیریت بحران کشور 

آمد. خواهد  عمل  به   ۱۳۹۸ سال  مصوب 
محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  توضیح  طبق 
از  آیین نامه هر یک  این  بر اساس  زیست، 
داوطلبان، همیاران، تشکل های مردمی که در 
حوادث و بحران محیط زیستی با مدیریت 
سازمان محیط زیست حاضر می شوند و در 
بحران جان خود را از دست می دهند، لقب 
» فداکاران خدمت« می گیرند و اگر مصدوم 
شوند هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمی، 
این  در  می گیرد.  تعلق  آن ها  به  عضو  نقص 
آیین نامه همچنین نحوه تکریم و خاکسپاری 
با  کشور  بحران  مدیریت  توسط  افراد  این 
همکاری سازمان شهرداری ها، محیط زیست 
و دهیاری های کشور پیش بینی شده است.
سال گذشته  که  داوطلبی  نیروهای  آیا  اما 
خود  جان  حریق  اطفای  عملیات  درجریان 
قانون  این  مشمول  نیز  دادند  دست  از  را 
است:  این  یگان  فرمانده  پاسخ  می شوند؟ 
از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  »در 
نشده  اشاره ای  موضوع  این  به  محیط بانان 
قانون  این  مشمول  افراد  این  و  است 

» ند. نمی شو

 بیمه به شرط ثبت نام
پذیرفتن  و  داوطلبان  شدن  بیمه  برای 
آن ها به عنوان نیروی همیار یک شرط در نظر 
گرفته شده است؛ ثبت نام. بر اساس تبصره 
مشمول  نیروهای  آیین نامه،  این   7 ماده 
باید در سامانه همکاری داوطلبانه  این ماده 
دستگاه های مشمول ثبت نام کنند و در غیر 
نمی گیرد.  تعلق  آن ها  به  بیمه  صورت  این 
فهرست  طبق  هم  مشمول  دستگاه های 
اعالمی به بیمه گر نسبت به پوشش بیمه ای 
اقدام  داوطلب  حوادث  و  مدنی  مسئولیت 

می کنند.
در  پیش  هفته  یک  درست  محبت خانی 
صحبت  موضوع  این  درباره  خبری  نشستی 
کرده بود. او گفته بود: »یکی از بندهای خوب 
طبیعت  همیاران  از  حمایت  آیین نامه  این 
دیده شده اند جای  همیاران  این که   . است 
خوشحالی دارد اما باید بدانند که تا قانون را 
به طور کامل اجرا نکنند شامل بیمه سازمان 
در  باید  محیط بان  همیار  هر  نمی شود. 
این منظور در نظر گرفته  برای  سامانه ای که 
طبیعت  همیار  و کارت  ثبت نام  است،  شده 
دریافت کنند. پس از آن همه داوطلبان برای 
اطفای آتش و مقابله با شکارچی غیرمجاز و… 
باید تحت نظارت محیط زیست وارد منطقه 
با  برخورد  برای  خودسرانه  نباید  یعنی  شوند 
متخلفان یا اطفای حریق وارد میدان شوند. 
اگر چنین اتفاقی رخ دهد و داوطلبان بدون 
هماهنگی با محیط زیست اقدام کنند، تحت 

بود.« نخواهند  سازمان  بیمه ای  پوشش 
در وب سایت سازمان  نام  ثبت  حاال سامانه 
حفاظت محیط زیست قابل دسترسی است. 
مسئوالن این سازمان گفته اند که هر شخص 
که داوطلب است باید در سامانه ثبت شود 
و کارت همیاری اش را دریافت کند. همیاران 
و  فرماندهی  نظارت،  تحت  باید  محیط بان 
نیاز  صورت  در  زیست  محیط  درخواست 

باشند. بیمه  تا مشمول  پیدا کنند  حضور 

داوطلبانی که در سه سال گذشته در حوادث محیط زیستی جان باختند، شامل قانون های حمایتی نمی شوند

»شهید« نه، »فداکار خدمت«
امسال 6 همیار محیط زیست در آتش سوزی جان باختند اما قانون حمایت قضایی و بیمه ای آن ها را نادیده گرفت

رئیس سازمان حفاظت
 محیط زیست:

ارزش اکولوژیک تاالب ها 
10 برابر جنگل هاست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید 
کرد: تاالب ها از غنی ترین اکوسیستم های کره 
زمین هستند و ارزش اکولوژیک آن ها ۱۰ برابر 
جنگل ها و 2۰۰ برابر زمین های زراعی است و 
برای حفظ تاالب ها باید جهانی فکر و منطقه ای 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  کرد.  عمل 
سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام عیسی 
فیلم  و  عکس  جشنواره  دومین  به  کالنتری 
تاالب ها  محوریت  با  همدان  زیست  محیط 
از  »تاالب ها  است:  آمده  آبی  زیستگاه های  و 
غنی ترین اکوسیستم های کره زمین هستند و 
ارزش اکولوژیک آن ها ۱۰ برابر جنگل ها و 2۰۰ 
برابر زمین های زراعی است و برای حفظ تاالب ها 
که دارای ارزش منطقه ای، ملی و جهانی هستند 
عمل کرد. منطقه ای  و  کرد  فکر  جهانی  باید 
اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای حفظ 
و احیای تاالب های کشور با وجود تحریم در 
دوران 5۰ ساله کنوانسیون رامسر بی نظیر بوده 
است به طوری که 2۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای حراست از تاالب ها در این دولت اختصاص 
به  دولت  این  در  نیز  تاالب ها  و حق آبه  یافت 
رسمیت شناخته شد. رویدادهای فرهنگی مرتبط 
با تاالب ها از جمله جشنواره، نمایشگاه، سمینار 
و همایش در سطوح منطقه ای نیز سهم کوچک 
اما تاثیرگذاری در معرفی ارزش و کارکردهای 
این زیستگاه های ارزشمند به جوامع محلی و 
متخصصان و مسئوالن امر داشته است که در 
حفظ و احیای این گهواره های تنوع زیستی موثر 
است. از آنجایی که بی توجهی به توسعه پایدار 
در سدههای اخیر، تغییر اقلیم و مصرف بیش 
از اندازه آب و توسعه نامتوازن، تاالبها را در کشور 
با شرایط شکننده ای رو به رو کرده است، هرگونه 
تالش در راستای شناساندن اهمیت تاالب ها 
ارائه  تحقق  برای  تاثیرگذاری  گام  می تواند 
خدمات زیست  محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
تاالب ها و کارکرد تاالب در زمینه کاهش تغییرات 
اقلیمی باشد. برگزاری دومین جشنواره عکس و 
فیلم محیط زیست استان همدان با محوریت 
تاالب ها نیز از این دست رویدادهاست که در 
سطوح منطقه ای و استانی، سهمی در معرفی، 
احیا و حفاظت از تاالب ها و زیستگاه های آبی 
حفاظت  سازمان  داشت.  خواهد  استان  این 
محیط زیست، حفاظت از تاالب ها را به منزله 
حفاظت از ایمنی و رفاه جامعه می داند و امیدوار 
و  زمینه حفظ  در  متعددی که  اقدامات  است 
احیای تاالب ها در سال های اخیر صورت گرفته 
است، کارکردهای ۱۳ گانه تاالب ها در کشور را 
محقق کرده و موجب رونق اقتصادی، اجتماعی 

و تنوع زیستی در جوامع تاالبی شود.«

صیادان بوشهری 
دومین دلفین گرفتار را 

نجات دادند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
گفت: »دومین دلفین گرفتار شده در دو هفته 
عسلویه  تقی  نخل  صیادان  سوی  از  گذشته، 
رهاسازی و به دریا بازگردانده شد.« به گزارش 
ایرنا، فرهاد قلی نژاد روز یکشنبه به رسانه ها اعالم 
کرد: »این دلفین در تور ماهیگیری گرفتار شده 
بود که با اقدام به موقع صیادان از مرگ حتمی 
نجات یافت.« او یادآور شد: »در نخستین اقدام 
صیادان تنگستانی در روز یازدهم اسفندماه ۹۹ 
اقدام به نجات و رهاسازی یک دلفین نمودند که 
بازتاب خبری بسیار اثربخشی داشت.« قلی نژاد 
گفت: »با توجه به اهمیت حفاظت از گونه های 
ارزشمند دلفین به ویژه دلفین گوژپشت خلیج 
در  این گونه  از  حفاظت  اقدام  برنامه  فارس 
دست تدوین است که در قالب آن با شناسایی 
از  اقدامات حفاظتی موثر  عوامل آسیب رسان 
گونه انجام می شود.« مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر افزود: »در سال های اخیر 
نیز برنامه های آموزشی متعددی برای آشنایی 
مردم و جوامع محلی با گونه دلفین و اهمیت 

حفاظت از آن اجرا شده است.«

برنامه جنگل کاری چین 
برای خنثی سازی کربن

کاهش  طرح  پیشبرد  راستای  در  چین 
گذشته  سال  طی   ،2۰۳۰ سال  تا  کربن 
هکتار  هزار   77۰ و  میلیون   ۶ میالدی 
گزارش  به  کرد.  ایجاد  مصنوعی  جنگل 
این کشور  بین المللی چین،  رادیو  از  ایرنا 
و  میلیون   2 گذشته  سال  در  همچنین 
چمن  زمین های  اصالح  هکتار  هزار   ۸۳۰

است. داشته 
در سندی که چین منتشر کرد آمده است 
که نتایج توسعه صنایع سبز و بهره مندی و 
فقرزدایی زیست محیطی چشمگیر است. 
بر اساس این سند کل میزان تولید صنعت 
درختکاری چین 7 تریلیون و 55۰ میلیارد 
یوان و میزان صادرات و واردات محصوالت 
جنگل نیز به ۱۶۰ میلیارد دالر رسیده است. 

آیا نیروهای داوطلبی که سال 
گذشته در جریان عملیات 
اطفای حریق جان خود را 
از دست دادند نیز مشمول 

این قانون می شوند؟ پاسخ 
فرمانده یگان این است: 

در آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از محیط بانان به این 

موضوع اشاره ای نشده است و 
این افراد مشمول این قانون 

نمی شوند

فعاالن محیط  نام  این ها  عزیزی، محمدمهدی حسینی؛  احسان  زارعی،  البرز  امینی،  بالل  یاسین کریمی،  خندانی،  مختار  ما|  |پیام 
زیست و نیروهای مردمی است که امسال برای نجات جنگل ها از آتش، سوختند و جان سپردند. عالوه بر این 6 تن، شریف باجور، 
امید حسین زاده، محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیا هم در سال 97 در آتش جنگل های روستای پیله و سلسی مریوان کشته شدند. 
اما هیچ یک از این افراد که دالورانه برای نجات جنگل ها جنگیدند، »شهید« محسوب نمی شوند. بر اساس آمار سازمان حفاظت محیط 
زیست در 10 سال گذشته 15 تن از همیاران محیط زیست جان خود را در حوادثی اینچنینی از دست داده اند. بر اساس قانون حمایت 
قضایی و بیمه ای محیط بانان، همیاران جان باخته فقط لقب »فداکار خدمت« می گیرند اما این قانون حتی کشته های محیط زیستی 

امسال را نادیده گرفته است.

دوست داران محیط زیست همه 
همیاران جان باخته را »شهید« 

می شناسند اما قانون نه. با این 
همه خدمات دهی به داوطلبان 

و همیارانی که در حوادث محیط 
زیستی حضور پیدا می کنند 
و دچار سانحه می شوند به 

تازگی سر و شکل گرفته است. 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت 

قضایی و بیمه ای از ماموران 
یگان حفاظت محیط  زیست 

و جنگل بان ها ١٨ بهمن ماه در 
هیات دولت به تصویب رسید و 
از آن زمان الزم االجرا شده است

|  
هر

 م
 |

| سمت |

| نویسنده |

بازتاب

بنویسیم »سردهات«، بخوانیم »بحران مدیریت«

در پی گزارش مفصلی که روزنامه »پیام ما« 
پسماندهای  زیستی  محیط  مسائل  درباره 
روابط  کرد،  منتشر  زنجان  روی  شهرک 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  عمومی 
زنجان جوابیه ای را ارسال کرد که با انتشار آن، 
جنبه های دیگری از تخلف های صورت گرفته 
در طرح انتقال پسماندهای سمی و خطرناک 
روستای  اراضی  به  زنجان  روی  شهرک 
سردهات آشکار شد. اگر چه در این جوابیه 
نکات پرتعدادی در اثبات بحران مدیریت و 
قانون شکنی وجود دارد، اما سه محور مهم تر 

از بقیه به نظر می آید.

نقض آیین نامه ارزیابی 
محیط زیستی

اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان –که 
خود استفاده از کلمات عامیانه را مورد انتقاد 
با  »مطابق  است که  داشته  ابراز  داده-  قرار 
مقررات، دانشگاه ها می توانند ارزیابی محیط 
انجام  را  پروژه ها  انواع  مطالعات  و  زیستی 
باید  بود،  چنین  اگر  که  حالی  در  دهند«. 
مقررات  کدام  طبق  که  می کردند  مشخص 
شده  صادر  دانشگاه ها  برای  مجوزی  چنین 

است؟ واقعیت آن است که طبق آیین نامه 
اصالح شده ارزیابی محیط زیستی طرح ها و 
پروژه ها )مصوبه شماره ۴۳۴۶5/ت52۰۸7ه 
می توانند  مشاورانی  تنها   )۹5/۴/۱5 تاریخ 
انجام  را  زیستی  محیط  ارزیابی  مطالعات 
دهند که تعیین صالحیت شده باشند و این 
در حالی است که دانشگاه زنجان در فهرست 
آن  جالب تر  ندارد.  قرار  ذی صالح  مشاوران 
نامه  بازرسی کل کشور در  است که سازمان 
شماره ۸۳5۸۱ تاریخ ۹7/۴/۱۹ و در پاسخ به 
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کرده است که رعایت آیین نامه یاد شده الزامی 
است. به عبارت واضح تر تاکید شده است که 
معاونت های پژوهشی دانشگاه ها هم بدون 
تعیین صالحیت نمی توانند مطالعات ارزیابی 
محیط زیستی را انجام دهند. حال باید اداره 
کل حفاظت محیط زیست زنجان پاسخ دهد 
که وقتی دانشگاه زنجان در فهرست مشاوران 
ذی صالح قرار ندارد، چرا مطالعه یاد شده را به 
سبب نقض قانون رد نکرده است؟ نکته دیگر 
آن است که اداره کل حفاظت محیط زیست 
اعالم کرده است که دانشگاه زنجان  زنجان 
تاکنون ده ها طرح مطالعاتی در زمینه محیط 
زیست انجام داده است. بدیهی است طبق 
مقرراتی که توضیح داده شد، هر کدام از این 
مطالعات که در زمره مطالعات ارزیابی محیط 
محیط  حفاظت  کل  ادارات  باشد،  زیستی 

زیست موظف به رد کردن آن ها بوده اند و اگر 
این وظیفه خود را انجام نداده باشند، مرتکب 
سازمان  می رود  انتظار  و  شده اند  تخلف 
بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی به این 

ترک فعل رانت آفرین رسیدگی کند.
نکته دیگر آن است که اگر چه در دانشگاه 
زنجان گروه تخصصی »علوم محیط زیست« 
وجود دارد ولی مطالعه یادشده را گروه مواد و 
متالوژی انجام داده است و یکی از ذی نفعان 
زنجان که  استان  روی  صنایع  شناخته شده 
هدایت  است  این گروه  علمی  هیات  عضو 

مطالعه را برعهده داشته است.

بهره برداری قبل از اتمام پروژه 
آماده سازی

دومین موضوع حائز اهمیت، آن است که در 
این جوابیه اعالم شده محل جدید لندفیل 
پسماند در اراضی روستای سردهات در روز 
چهارشنبه -۹۹/۱2/۱۳- افتتاح شد. در ادامه 
همین بخش از جوابیه آمده است که »تمامی 
مراحل انتقال و آماده سازی لندفیل، با صرف 
هزینه های گزاف و با مشخصات فنی اعالم 
شده در حال اجرا است که تا کنون ۱۳۰ میلیارد 
ریال برای لندفیل جدید هزینه شده است و 
تا تکمیل نهایی آن به ۳5۰ میلیارد می رسد«. 
آیا مسئوالن اداره محیط زیست استان زنجان 
نمی دانند وقتی یک لندفیل در حال اجرا بوده 
و مراحل تکمیل نهایی آن به پایان نرسیده 

نیست؟  بهره برداری  و  افتتاح  قابل  باشد، 
طبق بازدیدی که در روزهای اخیر از منطقه 
به عمل آمد، مشخص شد که لندفیل جدید 
تا تکمیل نهایی اقدامات فنی فاصله زیادی 
دارد. معنای نگران کننده این موضوع آن است 
لندفیل،  از  از موعد  بهره برداری پیش  با  که 
اجرای عملیات فنی بعدی بی اثر خواهد بود 
و با انتقال پسماندهای سمی و خطرناک در 
این مرحله، امکان ممانعت از ورود آالینده ها 
به منابع آب و خاک و ... سلب شده است.

آلودگی، آری یا نه؟!
قید  انتقاد  این  یافته  انتشار  در جوابیه 
مانند  بردن کلماتی  »به کار  است که  شده 
هزار برابر بیش از حد استاندارد یک عنصر، 
نه علمی و نه فنی می باشد« و »در صورت 
حد  به  استناد  می بایست  کامل  تحقیقات 
مجاز هر عنصر در طبیعت و سپس ارائه نتایج 
آن کرد«.  مقیاس  در  و  واقعی  عدد  ذکر  با 
اما احتماال فراموش شده است که چند روز 
پیش، اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان 
نامه رسمی خود را خطاب به یکی از همین 
شرکت ها منتشر کرده و در این نامه، آالینده 
بودن شرکت یاد شده را با بکار بردن کلماتی 
و  استاندارد«  از  ۴7برابر حد  »بیش  مانند 
»بیش از 2۹ برابر حد استاندارد« و ... ابالغ 
مستندات  کنار  در  نامه  همین  است.  کرده 
پرتعداد موجود اثبات می کند که آلودگی های 
که  دارد  وجود  روی  شهرک  در  هولناکی 
توسط  اعالم شده  نتایج  بودن  استناد  قابل 
آزمایشگاه های معتمد را در معرض تشکیک 

جدی قرار می دهد. به خصوص که در مصداق 
نامه منتشر شده توسط محیط زیست زنجان 
نیز مشخص شده است که نتایج بررسی های 
اداره کل و آزمایشگاه معتمد، فاصله زیادی 

از هم دارند.
از  محور  سه  به  تنها  شد،  گفته  آنچه 
اعتراف های ضمنی اداره کل حفاظت محیط 
و  قانونی  مقررات  نقض  به  زنجان  زیست 
روی  شهرک  پسماند  انتقال  طرح  در  فنی 
اختصاص داشت. وگرنه موضوعات دیگری 
با حضور خود  افتتاح  مانند صحت و سقم 
اهالی سردهات، غیر علمی بودن مکان یابی، 
برای  کانال  حفر  نبودن  کارآمد  و  علمی 

است. مطرح  نیز   ... و  سیالب  هدایت 
اما در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است 
محیط  حفاظت  اداره کل  ادعای  خالف  که 

زیست زنجان، مدیر عامل شرکت بهین فرآور 
طی اظهاراتی رسمی درباره مطالعات ارزیابی 
محل جدید پسماند در اراضی سردهات اعالم 
کرده است که »مطالعات را خود اداره محیط 
فقط مجری  ما  و  است  داده  انجام  زیست 
صحیح  اظهارات  این  اگر  هستیم«.  طرح 
باشد، اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان 
مرتکب تخلفی بزرگ شده است و اگر این 
اظهارات کذب باشد، اداره کل حفاظت محیط 
زیست زنجان موظف است به سبب سلب 
شده  یاد  شرکت  مدیر عامل  مسئولیتی که 
درباره این مطالعه ابراز کرده، مطالعه یاد شده 
را غیرمعتبر اعالم کرده و مجوز صادره را ابطال 
کند و در عین حال به سبب افترایی که نسبت 
داده شده، پیگرد قضایی این مدیر عامل را به 

عنوان مفتری در دستور کار قرار دهد.

| کارشناس محیط زیست |

| رضا رمضانی |
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و  راه  کل  اداره  می نویسد،  ایرنا  که  آن طور 
شهرسازی استان اصفهان در خصوص آنچه 
در محدوده بافت تاریخی کاشان و در جوار 
تجاری  کاربری  تغییر  با  بروجردی ها  خانه 
رخ داد واکنش نشان داد اما مکاتبات آن ها 
تجاری  مجتمع  ساخت وساز  توقف  برای 
چراغ  میراث فرهنگی  ماند،  بی پاسخ  راهب 
که  سبزی  چراغ  بود،  داده  نشان  را  سبز 
نیامدن  برای کوتاه  لحظه  این  تا  شهرداری 
از مواضعش هم در رابطه با مجتمع تجاری 
راهب و هم برای پارکینگ تجاری چارسو به 

می شود. متوسل  آن 
ممنوعیت  وجود  با  است که  حالی  در  این 
در  دانه بندی  حفظ  برای  تفکیک  و  تجمیع 
تجمیع  این  میراث فرهنگی  تاریخی،  بافت 
بروجردی ها  خانه  یک  درجه  حریم  در  را 
این  است که  این  سوال  است.  کرده  مجاز 
اصالت  می تواند  بنیان  کدام  بر  قانون شکنی 
دیگر  سوی  از  حفظ کند؟  را  تاریخی  بافت 
طرح  دو  شد که  مطرح  موضوع  این  بارها 
تاریخی  بافت  محوطه  در  کاشان  تجاری 
کار  ندارند.  پنج  ماده  کمیسیون  مصوبه 
از  قبل  بود.  رفته  پیش  شده  حساب  اما 
شود، کار  ابالغ  تفصیلی کاشان  طرح  آن که 
جای  دیگر  تا  کرد  پیشروی  ساخت وساز 
پنج  ماده  کمیسیون  مخالفت  برای  بحثی 
باقی نگذارد. از همین رو در جلسه کمیسیون 
دستور  از  طرح ها  این  کاشان  در  پنج  ماده 

کار کمیسیون ماده پنج خارج شد و قرار بر 
این شد که طرح های تجاری چارسو و راهب 
نقشه ها  تایید  با  و  طبق طرح جامع کاشان 
نقشه ها  اصالح  و  میراث فرهنگی  توسط 

برود. پیش 
کمیسیون  غربال  کاشان  شهرداری  گرچه 
اداره کل  باز  اما  است  زده  دور  را  پنج  ماده 
ناظر  نهاد  عنوان  به  استان  و شهرسازی  راه 
طی  ساخت وسازها  و  عمرانی  طرح های  بر 
بازدید و بررسی به عمل آمده اعالم کرد که 
از قوانین طرح جامع هم تخطی شده است 
و تخلف هایی وجود دارد. با این همه دستور 
استان  شهرسازی  و  راه  اداره کل  توقف های 
با  نبرد و شهرداری کاشان  به جایی  راه  هم 
رئیس کمیسیون  سوی  از  آنچه  به  استناد 
طبق  ادامه کار  یعنی  شد،  اعالم  پنج  ماده 
را  خود  میراث فرهنگی،  تایید  و  جامع  طرح 

است. دانسته  شده  تبرئه 

نقشه ها به تایید میراث فرهنگی 
رسیده است

اما  کاشان  شهردار  ابریشیمی راد،  سعید 
طرح جامع  را مالک عمل و مجرای قانونی 
می گوید  ایرنا  به  و  می داند  اتفاقات  این 
وزارت  مصوب  جامع  طرح  اساس  بر  وقتی 
معماری  شورای عالی  و  شهرسازی  و  راه  
ماده  کمیسیون  می شود،  کار  شهرسازی  و 
از  »بعضی  او  به گفته  ندارد.  ضرورتی  پنج 

این  به  موضوع  و  کردند  اصرار  ناآگاهی  سر 
کمیسیون رفت  و از دستور کار خارج شد«.
تمکین  علت  به  پاسخ  در  ابریشمی راد 
نکردن شهرداری در مقابل اخطارها و دستور 
برای  شهرسازی  و  راه  اداره کل  توقف های 
تاریخی  بافت  محدوده  در  تجاری  طرح 
معماری  »معاونت  می گوید:  کاشان، 
در  شهرسازی  و  راه  اداره کل  شهرسازی  و  
معاونت  نه  و  دارد  مسئولیت  حوزه  این 

سوی  از  اظهارات  این  ساختمان.  و  مسکن 
معاونت مسکن اداره کل است. ایشان اطالع 
نهاد  یک  پنج  ماده  کمیسیون  نداشته اند. 
نهاد  این  مقام  عالی ترین  و  است  قانونی 
یعنی  طرح ها  این  که  کرده  اعالم  قانونی 
جامع  طرح  اساس  بر  چهارسو  و  راهب 
میراث فرهنگی  تایید  به  که  نقشه هایی  و 
رسیده است کارشان را ادامه می دهند. یعنی 

نیست.« کار  در  توقفی 
وجود  اشکالی  اگر  می گوید  همچنین  او 
و کار  اصالح می شود  نقشه ها  باشد،  داشته 
اصالح  نقشه ها  »این که  می کند.  پیدا  ادامه 
که  است  راهب  طرح  به  مربوط  می شود 
مالک را مجاب کردیم و شهرداری با این که 
این طرح قانونی بود و مجوز میراث فرهنگی 
به  مردم  خواست  خاطر  به  داشت  هم  را 
مالک امتیاز داد. شهرداری به خاطر خواست 
مردم ۱۳۰ متر از َبِر خیاباِن ساختمان راهب 
و  کند  بهتر  را  منظر  و  دید  تا  حذف کرد  را 
نقشه ها  متر،   ۱۳۰ حذف  ازای  به  شد  قرار 
توقف  شود.  اصالح  هم  پروانه ها  و  اصالح 
ساختمان در حال ساختی که پروانه قانونی 
با دستور مرجع قضایی می تواند  دارد، فقط 
مصاحبه  هم  دادستان کاشان  صورت گیرد. 

نیست.« توقف  به  لزومی  و گفت  کرد 

تخلفات از طرح جامع
و  است  مشخص  جامع  طرح  »ضوابط 
اگر طبق طرح جامع عمل شده، باید از  این 
طبق  اما  شود،  پیگیری  و  خارج  کمیسیون 
را  تخلفات  این  ما  و  بود  نشده  عمل  قانون 
گزارش کردیم.« این ها گفته محمد بنائیان، 
و  راه  اداره کل  شهرسازی  و  راه  معاونت 
اجرای  درباره  اصفهان  استان  شهرسازی 
تیم  آنچه  و  است  تجاری کاشان  طرح  دو 
رصد  و شهرسازی  راه  اداره کل  عالیه  نظارت 
مواد  پیرو  آن ها  او  به گفته  بررسی کرده.  و 
نظارت  مهندسی،  نظام  قانون   ۳5 و    ۳۴
آنچه طی  و  دارند  روی ساختمان ها  عالیه  
ساختمان  و  مسکن  معاون  سوی  از  نامه 
و  مکاتبه  اصفهان  شهرسازی  و  راه  اداره کل 
تایید  مورد  شهرسازی  حوزه  در  شد،  اعالم 
شرح  خصوص  در  بنائیان  دارد.  قرار  ما 
نیز گفته  از طرح جامع   تخلفات شهرداری 
خانه  جنب  احداث  حال  در  »پروژه  است: 
بروجردی ها با توجه به کاربری مصوب طرح 
شهرداری  و  بوده  تاریخی  بافت  لکه  جامع، 
کاربری  با  ساخت  پروانه  صدور  به  اقدام  
تجاری مغایر با طرح جامع شهر و بدون اخذ 
همچنین  است«.  این کمیسیون کرده  نظر  
و شهرسازی  راه  اداره کل  مقام  این  به گفته 
در  ملک  چارسو، کاربری  پارکینگ  طرح  در 

طرح جامع کاشان قسمتی بافت تاریخی و 
است. بوده  حمل و نقل   دیگر  قسمتی 

محکومیت شهرداری و رای توقف 
برای چارسو

از  طرح  این  می گوید  شهرداری  هرچند 
معاون  طاهری،  ناصر  اما  دارد  مجوز  میراث 
میراث فرهنگی،  کل  اداره  میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در 
این باره می گوید: »بارها گفته ایم که آنچه ما 
نبوده،  چارسو  معماری  طرح  تایید کرده ایم 
جداره های  مقاوم سازی  نقشه های  بلکه 
به  معماری  طرح  باید  است.  بوده  تاریخی 
بدون  شهرداری  منتها  می رسید،  ما  تایید 
همزمان  برساند  ما  تایید  به  را  طرح  این که 
کار می کرد. ما متوقف می کردیم و دوباره کار 
می کرد و آخر هم مجبور به شکایت شدیم. 
نهایت  در  شکایت کردیم،  دادسرا  به  وقتی 
آن که  بدون  شهرداری  که  پذیرفت  دادسرا 
و  است  کرده  کار  شود  تایید  نقشه هایش 

شد.« متوقف  و کار  شد  شناخته  مقصر 
او در پاسخ به این پرسش ایرنا که چرا به 
اقدامات ساخت وساز در بافت تاریخی چراغ 
طرح  هنوز  »وقتی  دادید، گفت:  نشان  سبز 
طرح  آخرین  است،  نشده  ابالغ  تفصیلی 
این  در  شهرداری  بود.  جامع  طرح  مصوب، 
اشکال  هم  ما  رفت.  سمت  این  به  رابطه 
هنوز  تفصیلی  وقتی طرح  و گفتیم  گرفتیم 
ابالغ نشد، شما بر چه اساسی پروانه صادر 
طرح  با  مطابق  گفت  شهرداری  کردید؟ 
پنج  ماده  و کمیسیون  رفته ام  پیش  جامع 
طرح  در  پذیرفت.  شهرداری  از  را  این  هم 
تاریخی  بافت  محدوده  این  کاشان  جامع 
تایید  به  باید قانونی  خورده است که آن هم 
معماری  طرح  ما  اما  برسد.  میراث فرهنگی 
شروع  را  کار  نکردیم.  تایید  را  شهرداری 
ما  بود.  شده  انجام  بودند، گودبرداری  کرده 
نقشه ها  باید  و گفتیم  متوقف کردیم  را  کار 
را  مشاورشان  که  بود  اینجا  کنیم.  تایید  را 
دعوت می کردیم که در جلسات شورای فنی 

کنند.« شرکت  فنی  کمیته های  و 
در  که  دلیل  این  به  است  مدعی  طاهری 
کیفیت بخشی  دنبال  به  تاریخی  بافت 
هستند به طرح چارسو پاسخ مثبت داده اند 
طرح  کاشان  شهرداری  حاضر  حال  در  و 
اداره ۴کل  به  را  چارسو  تجاری  پارکینگ 
پس  و  ارسال کرده  اصفهان  میراث فرهنگی 
طرح  اصفهان،  فنی  شورای  در  بررسی ها  از 
ارسال  تهران  به  وزارتخانه  بررسی  برای 
نهایی  نتیجه  از  هنوز  بنابراین  است.  شده 
اطالعی در دست نیست و نگرانی ها همچنان 

برجاست. پا

تل قلعه،  باستان شناختی  بررسی  پایان  با 
محوطه  این  در  نوسنگی  دوره  از  یافته هایی 

شد. شناسایی  مرودشت  تاریخی 
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، بررسی روشمند 
استان  در  مرودشت  تل قلعه  باستان شناسی 
اهداف  با  تخت جمشید  حریم  در  و  فارس 
بازنگری  محوطه،  فیزیکی  ساختار  شناخت 
پراکندگی  چگونگی  و  استقراری  دوره های 
و تراکم مواد فرهنگی دوره های مختلف در 

رسید. انجام  به  محوطه  سطح 
سرپرست پروژه بررسی روشمند باستان شناسی 
تل قلعه مرودشت دیروز )یکشنبه( با اعالم این 
خبر گفت: »این محوطه باستانی که مساحتی 
۴ هکتاری را در بر می گیرد، در فاصله 5۰ متری 
ارتفاع  و  رودخانه سیوند شکل گرفته  جنوب 
و  متر  اطراف خود ۹  زمین های  از سطح  آن 

متشکل از 5 تپه کوچکتر است.
فضل هللا حبیبی در ادامه با بیان این که در این 
روی  بر  مربعات  شبکه   2۱۰ ایجاد  با  بررسی 
و  ثبت  مورد  شاخص  یافته   2۱۹۰ محوطه،  
ضبط و مطالعه قرار گرفت، توضیح داد: »پایان 
بررسی یافته های سفالی نشانگر این است که 
قدمت این محوطه به هزاره ششم قبل از میالد 

بازمی گردد.«
این باستان شناس همچنین گفت: »در پایان 
که  یافته هایی  باستان شناسی  بررسی  این 
)موشکی،  نوسنگی  فرهنگ های  به  مربوط 

)باکون،  عیالمی  آغاز  و  مس سنگی  بشی(، 
قلعه،  )کفتری،  عیالمی  و  بانش(  لپویی، 
شغه-تیموران(، عصر آهن 2 و ۳، هخامنشی، 
ساسانی و اسالمی در تل قلعه شناسایی شد.«
حبیبی با بیان این موارد ادامه داد: »یافته های 
عصر آهن شناسایی شده در این محوطه، با 
توجه به نزدیکی آن به شهر باستانی استخر و 
شهر هخامنشی پارسه، در ارتباط با ورود اقوام 
به منطقه فارس حائز اهمیت فراوان  پارسی 

است.«
تل قلعه  روشمند  بررسی  پروژه  سرپرست 
مرودشت در پایان در رابطه با یافته های اخیر 
این محدوده، عنوان کرد: »بر اساس بررسی 
تل قلعه  استقراری  گستره  اوج  گرفته  انجام 
است  )کفتری(  قدیم  عیالم  دوره  به  مربوط 

که در این بازه زمانی از بزرگترین استقرارهای 
این  در  است؛  بوده  مرودشت  دشت  شرق 
صنعتی  فعالیت های  از  شواهدی  بررسی 
بخصوص تولید سفال از دوره نوسنگی، باکون 

شد.« شناسایی  عیالم  و 
 ۱2۶۴ شماره  به   ۱۳55 سال  در  تل قلعه 
محوطه  این  رسید.  ملی کشور  آثار  ثبت  به 
بلژیکی طی  بار توسط لوئی واندنبرگ  اولین 
کوچک  گمانه زنی  مورد  خورشیدی   5۰ دهه 
بررسی های  طی  و  قرارگرفت  باستان شناسی 
سنتی دیگر باستان شناسان، پیاپی تاریخی از 
دوره های مس- سنگی مربوط به هزاره پنجم 
و چهارم قبل از میالد در آغاز عیالمی، عیالمی، 
هخامنشی و اسالمی در این محوطه شناخته 

است. شده 

ساخت و ساز اطراف خانه بروجردی ها و بازار تاریخی کاشان همچنان عامل نگرانی فعاالن حوزه میراث فرهنگی است

کابوس بی پایان بافت تاریخی کاشان
معاون میراث فرهنگی اصفهان: به چارسو پاسخ مثبت دادیم و حاال طرح برای بررسی به وزارتخانه فرستاده شده است

 شناسایی آثار دوره نوسنگی در »تل قلعه«

سازمان ملل متحد:
یک سوم کشورها درهای 
خود را به روی توریسم 

بسته اند
جهانی  توریسم  سازمان  جدید  داده های 
سازمان ملل متحد نشان می دهد ۳2 درصد 
مقاصد گردشگری جهان به طور کامل بسته 

شده اند.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، داده های 
جدید سازمان توریسم جهانی سازمان ملل 
مقاصد  درصد   ۳2 می دهد  نشان  متحد 
بسته شده اند. کامل  به طور  گردشگری جهان 

در این گزارش که ۶۹ مقصد برتر گردشگری 
»بیش  است:  آمده  بررسی کرده  را  جهان 
این مقاصد )۳۸ مورد( حداقل  از  از نیمی 
از  ۴۰ هفته بسته شده بودند و ۳۴ درصد 
کل مقاصد گردشگری هنوز برای گردشگران 

هستند.« نیمه تعطیل  بین المللی 
در گزارش سازمان ملل ذکر شده است که 
در  کرونا  ویروس  جدید  گونه های  شیوع 
دست  تا کشورها  است  شده  باعث  جهان 
و  بردارند  خود  محدودیت های  برداشتن  از 
وضع  جدیدی  قرنطینه ای  محدودیت های 

کنند.
بیشترین  که  شده  اشاره  گزارش  این  در 
آسیا  در  گردشگری  مقاصد  تعطیلی 
است. افتاده  اتفاق  اروپا  و  اقیانوسیه 

کشف بقایای یک 
دایناسور و تخم های 

فسیل شده
یک  بقایای  چین  در  باستان شناسان 
آشیانه  روی  بر  که  حالی  در  را  دایناسور 
کشف  دارد  قرار  فسیل شده  تخم های 

ند. کرده ا
به گزارش ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، 
در  واقع  »گانژوو«  در شهر  باستان شناسان 
دست  یافته اند.  بزرگی  اکتشاف  به  چین 
را  دایناسوری  بقایای  شدند  موفق  آن ها 
کشف کنند که بر روی چند تخم  فسیل شده 

است. نشسته 
و  است  »اوویرپتور«  گونه  از  دایناسور  این 
دایناسور  این  فسیل  معتقدند  کارشناسان 
بالغ و جنین های داخل تخم به حدود 7۰ 

دارند. تعلق  پیش  سال  میلیون 
این نخستین باری است که محققان بقایای 
را کشف کرده اند که  غیرپرنده ای  دایناسور 
بر روی آشیانه ای نشسته  است که تخم و 

جنین های فسیل شده در آن وجود دارند.
دکتر »شاندونگ بی« که از جمله محققانی 
بررسی  مورد  را  اکتشاف  این  که  است 
بقایای  »کشف  بیان کرد:  است  داده   قرار 
دایناسور در آشیانه و جنین های فسیل شده 

است.« نادر  دایناسور 
با این حال پیش از این مواردی از کشف 
همراه  به  »اوویرپتور«  دایناسور  بقایای 
این  اما  بود  گرفته  صورت  تخم های شان 
نخستین باری است که داخل تخم ها جنین 

است. شده  کشف 
موسسه  یک  محققان  دیگر  از  »ژو«  دکتر 
است  معتقد  که  پکن  در  دیرین شناسی 
زیادی  بسیار  اطالعات  نادر  اکتشاف  این 
به  کردن  فکر  ارائه می کند گفت: »حتی  را 
زیست شناسی  اطالعات  میزان  چه  این که 
در این فسیل وجود دارد حیرت آور است... 
و  یادگیری  صرف  را  بسیاری  سال های  ما 

می کنیم.« نمونه  این  مطالعه 
روی  بر  حالی که  در  دایناسور  این  بقایای 
دست کم 2۴ تخم فسیل شده قرار داشت 
نظر  به  دلیل  به همین  است.  کشف شده 
روی  که  حالی  در  دایناسور  این  می رسد 
محافظت  حال  در  یا  بوده  نشسته  تخم ها 
دست کم  است.  مرده  بوده  تخم هایش  از 
نشده اند. شکسته  تخم ها  این  از  مورد  هفت 
تاریخ  موزه  از  دیرین شناس  »المانا«  دکتر 
دایناسور  این  است  معتقد  طبیعی کارنگی 
حین  را  جانش  بوده که  دلسوز  مادر  یک 
است. داده  دست  از  کودکانش  از  مراقبت 

با وجود ممنوعیت تجمیع و 
تفکیک برای حفظ دانه بندی در 
بافت تاریخی، میراث فرهنگی 
این تجمیع را در حریم درجه 
یک خانه بروجردی ها مجاز 
کرده است. سوال این است که 
این قانون شکنی بر کدام بنیان 
می تواند اصالت بافت تاریخی را 
حفظ کند؟ از سوی دیگر بارها 
این موضوع مطرح شد که دو 
طرح تجاری کاشان در محوطه 
بافت تاریخی مصوبه کمیسیون 
ماده پنج ندارند.

|پیام ما| بیم مخدوش شدن منظر خانه بروجردی ها و تجاری سازی در بازار و بافت تاریخی کاشان هنوز کابوس فعاالن میراث فرهنگی 
است و همچنان و بعد از گذر مدت ها از نگرانی فعاالن حوزه میراث این نگرانی مرتفع نشده است. 2 طرح تجاری در کاشان معروف به 
پارکینگ چارسو در مجاورت بازار تاریخی و 2 خانه وثقی و مقدم و مجتمع تجاری راهب در مجاورت خانه بروجردی ها از ماه ها پیش موجب 
نگرانی کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگی شده است. طرح هایی که کجدار و مریز در محوطه بافت تاریخی کاشان و بدون اعمال ضوابط 

محدوده بافت شروع و پیش رفت.

محوطه

در حالی که صدور ویزای 
توریستی ایران به دستور 
ستاد ملی مقابله با کرونا 
از اسفند ماه سال گذشته 
متوقف شده، جامعه 
تورگردانان کشور با ارسال 
نامه ای به معاون گردشگری 
خواسته  ورود توریست های 
طبیعت گرد به ایران آزاد شود

نامه ای  ارسال  با  تورگردانان کشور  جامعه 
به ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خواسته  تا ورود توریست های طبیعت گرد 
به ایران آزاد می شود. این در حالی است 
که صدور ویزای توریستی ایران به دستور 
ستاد ملی مقابله با کرونا از اسفند ماه سال 
گذشته متوقف شده است. وزارت خارجه 
نیز گفته است فقط به بیماران و گروه های 
تجاری ویزا می دهد. با این حال در تیرماه 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت   ۹۹
ورود  پروتکل  نشستی  در  صنایع دستی 
گردشگران خارجی به کشور را بررسی کرد 
و در مردادماه دستورالعمل ورود گردشگران 
خارجی به ایران را به ستاد ملی مقابله با 
به  تا کنون پاسخی  کرونا تحویل داد که 
آن داده نشده است. حاال ابراهیم پورفرج، 
نامه  این  در  تورگردانان  جامعه  رئیس 
نوشته : علی رغم یک دوره بیکاری گسترده 
و تعطیلی ها که به واسطه شیوع بیماری 
شرکت های  و  دفاتر  گریبان گیر  کرونا 
گردشگری در سراسر دنیا شد کارشناسان 
که  اعتقادند  این  بر  گردشگری  صنعت 
جدی  عاملی  به  می تواند  طبیعت گردی 
تبدیل  ورودی  بازسازی گردشگری  برای 
هم  جهانگردی  جهانی  سازمان  شود. 
است که  آن  »واقعیت  است:  اعالم کرده 

به ویژه کشورهای  از کشورها  در بسیاری 
اصلی  عامل  گردشگری  توسعه،  درحال 
معیشت و رشد اقتصادی است، بنابراین 
بسیار مهم است که گردشگری را مسئوالنه 

و به موقع شروع کنیم.«
در بخش دیگری از این نامه آمده که با 
و  بهار  در  رو  پیش  فصل کاری  به  توجه 
تابستان آینده، از هم اکنون مراتب در ستاد 
ملی کرونا مطرح شود و پس از دریافت 
تایید نسبت به صدور مجوزهای الزم و تهیه 
و تدوین شیوه نامه های بهداشتی فعالیت 
موارد،  و دیگر  دوران کرونا  در  در طبیعت 
خارجی  ورود گردشگران  برای  الزم  اقدام 
حوزه طبیعت گردی  صورت پذیرد تا بتوان 
نهایت بهره برداری را از این بازه زمانی به 
عمل آورد. امید داریم با این اقدام شاهد 
در  ایران  ورودی  گردشگری  بیشتر  رونق 

باشیم.« آینده نزدیک 
به گزارش ایسنا آخرین اخبار نیز حاکی از 
آن است که برخی کشورها بیشتر در اروپا 
و آسیا و اقیانوس آرام با ابتکار عمل هایی، 
گردشگری ورودی را به شکل محدودی در 
حوزه طبیعت گردی آغاز کرده اند و به نظر 
بی شمار  جاذبه های  به  توجه  با  می رسد 
طبیعت گردی در کشور، گردشگری ورودی 
بتواند با اتخاذ این روش به سرعت خود 

را بازسازی کند.

جامعه تورگردانان در نامه ای درخواست کرد:

ورود توریست های طبیعت گرد به ایران آزاد می شود
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برگزاری کنسرت 
آنالین برای حمایت از 
زلزله زدگان سی سخت 

استان  موسیقی  گروه  آنالین  کنسرت 
»کنسرت  عنوان  با  کهگیلویه و بویراحمد 
زلزله زدگان  از  حمایت  در  مهربانی« 
اسفندماه(   2۹( سه شنبه  روز  سی سخت 
ایسنا،  گزارش  به  می شود.  برگزار 
استان  موسیقی  گروه  آنالین  کنسرت 
کهگیلویه و بویراحمد ساعت 2۰ روز سه شنبه 
)2۹ اسفندماه(، با حضور علی اکبر شکارچی 
در تاالر رودکی برگزار می شود. عواید حاصل 
از فروش این کنسرت مجازی به زلزله زدگان 

دارد. تعلق  سی سخت 



پیامک شما را دربـاره 
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مهار بزرگ ترین ریسک معدنکاری با ایجاد اعتماد در جوامع محلی

مجوزهای اجتماعی و عملیات معدنکاری
منشور حقوق شهروندی این حق را به مردم داده که برای مطالبه های توسعه پایدار مطالبه گری کنند

تنها با ایجاد زیرساخت، رسالت 
صنایع معدنی در ایجاد اعتماد 
بین ذی نفعان و دست یابی به 

توسعه پایدار تمام نمی شود. 
مجوز اجتماعی عملیات که 
ریشه در اعتماد ذی نفعان 

به شرکت های معدنی دارد، 
امری پویا است و نیازمند 

بررسی منظم انتظارات، 
نیازها و نگرانی های ذی نفعان 

به خصوص جوامع محلی از 
شرکت های معدنی است

| پرستو مرادی |

هر پروژه ای حتی پروژه هایی که 
دارای باالترین سطح استاندارد 

هستند، از شکایت های جامعه و 
جوامع محلی در امان نخواهند 

بود. در نتیجه برخورداری از 
مکانیزم های مناسب برای 

رسیدگی به شکایت ها از جمله 
ملزوماتی است که شرکت های 

معدنی باید از آن برخوردار باشند 
و به طور پویا و مداوم برای کسب 
و حفظ مجوز اجتماعی عملیات 

خود تالش کنند
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مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت:
مجوز فروش اینترنتی 
روغن صادر شده است 

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت اظهار 
داشت: موضوع پیش فروش روغن مطرح نبوده 
است، تنها برای افزایش سطح عرضه به برخی 
شرکت ها اجازه دادیم که از طریق فروشگاه ها و 
اینترنتی محصوالت خود را عرضه  سامانه های 
کنند و بتوانند فروش تحت وب داشته باشند. 
به گزارش ایلنا صدیف بیک زاده در مورد وضعیت 
تولید  اظهار داشت: ظرفیت  تولید روغن کشور 
فعلی  تقاضای  تا   کرده  پیدا  افزایش  روغن 
را پاسخ دهد. به طوری که در اسفندماه حدود 
2۰۰ هزار تن روغن خام تولید شده و تصمیم 
بر این است که حدود 7۰ درصد آن به خانوارها 
اختصاص پیدا کند تا این تقاضا فروکش کند. 
باید توجه داشت که به طور متوسط نیاز ماهانه 
روغن کشور ۱۳۰ هزار تن بود، اما در اسفندماه 
استثناء 2۰۰ هزار تن تولید و در حال توزیع است.

بیک زاده در مورد میزان تخلفات و احتکارهای 
صورت گرفته بیان کرد: سازمان حمایت پیگیر 
چنین مسائلی است و با تخلفات برخورد می کند. 
حدود ۳  تاکنون  سال  ابتدای  از  سازمان  این 
میلیون و ۹۰۰ هزار بازرسی انجام داده که حدود 
هزار   ۳۱2 حدود  و  تشکیل  پرونده  هزار   252
تخلف کشف شده است. بیک زاده گفت: درست 
اساسی  به کاالهای  تومانی  ارز ۴2۰۰  است که 
اختصاص پیدا کرد اما در حال حاضر روغن خام 
می کنیم.  خریداری  یورو   ۱۴۰۰ را  یورویی   7۰۰
وارداتی،  خام  روغن  قیمت  افزایش  بر  عالوه 
قیمت بسته بندی و دیگر هزینه ها هم افزایش 
داشت اما درصد افزایش قیمت در داخل کشور 
کمتر از میزان جهانی آن بوده است. برای مثال 
به 7۸۰۰  از 7۰۰۰ تومان  روغن مایع ۸۱۰ گرمی 
تومان رسید. مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت 
صمت با اشاره به قاچاق کاالها و تاثیر آن بر بازار 
داخلی اظهار کرد: قیمت ارز در بازار آزاد حدود 5 
برابر ارز ترجیحی است که به این کاالها اختصاص 
پیدا می کند؛ یعنی قیمت داخلی این کاالها حدود 
یک پنجم قیمت آن ها در آن سوی مرزها است و 
در این شرایط میل قاچاق این کاالها افزایش پیدا 
می کند. این مقام مسئول یادآور شد: صادرات 
رسمی کاالهای اساسی که با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد 
می شوند برای مثال روغن و مرغ ممنوع است 
ولی از هر روشی که استفاده می کنیم، بخشی 
از این کاالها از مرزها خارج می شود اما تالش 
بر این است که به حداقل میزان ممکن برسد.

در نشست تشکل های گردشگری در 
نقد وقایع یک سال اخیر مطرح شد:

ناامید و بهت زده ایم
در  ایران  گردشگری  تشکل های  ملی  مجمع 
بر  سال  یک  این  در  آن چه  نقد  به  نشستی 
صنعت گردشگری گذشت، پرداخت و بسته های 
و  ناکارآمد، ضعیف  را  دوران کرونا  در  حمایتی 
حتی ضد حمایتی توصیف کرد. به گزارش ایسنا، 
جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران ایران، 
از بخش  در یک سال گذشته  نبود حمایت  از 
خصوصی گردشگری سخن گفت و افزود: حتی 
در کشورهای از نظر اقتصادی ضعیف هم دولت ها 
خود را موظف به حمایت از صنعت گردشگری 
در  سعی  مختلف  روش های  به  و  می دانند 
پشتیبانی از این صنعت دارند. در حالی که در یک 
سال گذشته که گردشگری به طرز بی سابقه ای 
تحت فشار قرار گرفت و بحران شدیدی را پشت 
حال  شامل  حمایتی  هیچ گونه  گذاشت،  سر 
این صنعت نشد. دو بسته حمایتی به بخش 
خصوصی گردشگری معرفی شد که این بسته ها 
نه تنها حمایتی در پی نداشتند، بلکه باید آن ها را 
بسته های ضد حمایتی دانست. نه تنها باری از 
دوش این صنعت بحران زده برنداشتند، بلکه با 
ناهماهنگی ها و عدم برنامه ریزی و عدم اجرای 
مصوبات، بسته هایی که عماًل نقش ضد حمایتی 
داشتند، ارائه شدند. بنابراین طرح این موضوع 
به  حمایت  خصوصی گردشگری  بخش  از  که 

عمل آمد، ادعای بی اساسی است.
دفاتر  مدیره  رییس هیات  رفیعی   حرمت هللا 
جهانگردی، گفت:  و  هوایی  مسافرت  خدمات 
که  خوشحالیم  داریم  که  مشکالتی  همه  با 
تشکل های  و  خصوصی  بخش  فعاالن  ما 
گردشگری هیچ گونه مشکلی باهم نداریم، بلکه 
اختالف اساسی ما با بخش دولتی است. در 
طول این سال ها چه خسارت ها که بر اثر نبود کار 
کارشناسی به صنعت گردشگری وارد نشد، چه 
بی برنامگی ها که ندیدیم، چه ناهمسویی هایی 
ندادند،  نشان  خود  از  خصوصی  بخش  با  که 
شاهد چه اختالف افکنی هایی بین تشکل های 
که  شاکریم  را  خدا  نبودیم،  که  گردشگری 
تشکل های گردشگری هوشمندتر از این حرف ها 
هستند و نیت شان کار و خدمت رسانی و کسب 
حالل است و وارد این بازی ها نمی شوند و هرگز 
متعدد  جلسات  او  نداشتند.  اختالفی  هم  با 
بسیار  گفت:  و  دانست  بی ثمر  را  مدیران  با 
ناراحت کننده است که مقام عالی رتبه در نظام 
با  تسهیالت  درخواست  ازای  در  بانکی کشور، 
بهره پایین، به تاسیسات گردشگری توصیه کند 
همین وام را بگیرند و آن را در بانکی بگذارند و 
از سودش بهره مند شوند! این توصیه بهت برانگیز 

بود.

شورای عالی کار سرانجام با 
افزایش ۳۹ درصدی حداقل 
دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا 
پایه حقوق کارگران از ابتدای 
فروردین ماه سال آینده با 
افزایش 7۴5 هزار تومانی به دو 
میلیون و ۶5۰ هزار تومان برسد

کارگری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

جزئیات وضعیت حقوق و مزایای کارگران در سال آینده
در راستای تصویب افزایش ۳۹ درصدی 
حداقل دستمزد ۱۴۰۰، وزارت کار پیشنهاد 
مسکن  حق  تومانی  هزار   ۳۰۰ افزایش 
هیات  به  فوریت  قید  با  را  کارگران 
ایسنا،  به گزارش  می کند.  ارسال  وزیران 
شورای عالی کار سرانجام با افزایش ۳۹ 
موافقت   ۱۴۰۰ دستمزد  حداقل  درصدی 
ابتدای  از  کارگران  حقوق  پایه  تا  کرد 
فروردین ماه سال آینده با افزایش 7۴5 
هزار   ۶5۰ و  میلیون  دو  به  تومانی  هزار 
دویست  مصوبات  دیگر  از  برسد.  تومان 
عالی  شورای  نشست  هفتمین  و  نود  و 
کار، تصویب افزایش 5۰ هزار تومانی بن 
تومانی حق  ۳۰۰ هزار  افزایش  و  خواربار 
مسکن بود که بر این اساس بن خواربار 
به ۴5۰ هزار تومان رسید و حق مسکن 
در  وزیران  هیات  در  تصویب  صورت  در 

 ۶۰۰ کارگران  آینده  سال  حقوقی  فیش 
می شود. لحاظ  تومان  هزار 

در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش 
 2۶ رشد  به  بود که  مزدی  سطوح  سایر 
درصدی به اضافه عدد ثابت 2۴۸ هزار و 
۳5۰ تومان و حداقل مزد روزانه ۸27۸ 
تومان رسید.  پایه سنوات کارگران با بیش 
از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و 
حق اوالد  2۶5 هزار تومان تعیین شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد 
در سال ۱۴۰۰ گفت: با توافق کارفرمایان و 
افزایش ۳۹ درصدی حداقل  به  کارگران 
که  رسیدیم  آینده  سال  برای  دستمزد 
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 
می شود  تومان  میلیون   ۴ باالی   ۱۴۰۰
و  کارگری  جامعه  توافق  به  توجه  با  و 

کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال 
از  صیانت  و  تولید  افزایش  برای  خوبی 

بود. خواهد  حقوق کارگران 
افزایش حق  او همچنین درباره تصویب 
کمک  به  مربوط  بخش  گفت:  مسکن 
هیات  تایید  به  منوط  مسکن  هزینه 
قید  با  پیشنهاد  این  که  است  وزیران 
فوریت تقدیم دولت می شود و با تصویب 
خواهد  اعمال  مسکن  حق  افزایش  آن 
رقم  حداقل  شریعتمداری  به گفته  شد. 
دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون 
نهایی  رقم  و  بوده  تومان  هزار   ۶5۰ و 
دریافت  احتساب  با  کارگران  دستمزد 
 ۴ از  باالتر  به  شغلی،  آیتم های  سایر 

می رسد. تومان  میلیون 
آینده  سال  در  کارگران  دریافتی  میزان 
بودن  متاهل  یا  مجرد  شرایط  به  بسته 

افزایش  آن ها  سابقه  و  سنوات  سایر  و 
یک  دستمزد  حداقل  و  یافت  خواهد 
کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو 
میلیون و ۶5۰ هزار تومان و با احتساب 
بن خواربار و حق مسکن به بیش از سه 

میلیون و 7۰۰ هزار تومان و دریافتی یک 
و  مزد  حداقل  احتساب  با  متاهل  کارگر 
بن  و  از حق مسکن  اعم  جانبی  مزایای 
خواربار، پایه سنوات و حق اوالد به بیش 

می رسد. تومان  میلیون  چهار  از 

 موسسه »ارنست و یانگ« به عنوان یکی از 
بزرگ ترین مشاوران مالی دنیا هر سال لیستی از 
ده ریسک برتر صنایع معدنی در آن سال را ارائه 
می دهد. این ریسک ها مهم ترین چالش هایی 
هستند که معادن و صنایع معدنی در بخش های 
خواهند  درگیر  آن ها  با  خود  عملیات  مختلف 
مجوز  سال گذشته،  چند  در  این حال  با  بود. 
ریسک  بزرگ ترین  عنوان  عملیات  اجتماعی 
صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است. 
مجوز اجتماعی عملیات در واقع اشاره به مجوزی 
نامشهود دارد که ریشه در اعتماد ذی نفعان به 
شرکت ها و پروژه های معدنی داشته و از طرف 
آلودگی های  می شود.  اعطا  شرکت  به  آ ن ها 
زیست محیطی پروژه های معدنی، چالش های 
اجتماعی و اقتصادی صنایع معدنی در جوامع 
و کشورهای میزبان و عدم اعتماد ذی نفعان از 
جمله جوامع محلی به این پروژه ها باعث شد که 
توجه مدیران معدنی به مجوز اجتماعی عملیات 
جلب شود. این مجوز در باالترین سطح خود 
می تواند همراهی تمامی ذی نفعان را در پیش برد 
اهداف شرکت و پروژه به دنبال داشته باشد و 
جوامع محلی را به حامیان اصلی پروژه تبدیل 
کند. از طرفی این مجوز در سطح پایین خود 
که به معنای عدم اعتماد است، می تواند منجر 
به اعتراضات تعطیلی معادن شود. از مهم ترین 
به  این زمینه می توان  مثال های داخلی که در 
بوکسیت  معدن  شدن  بسته  اشاره کرد،  آن ها 
تاش در شاهرود و شدت گرفتن اعتراض های 
جوامع  محلی منطقه بهرام گور استان فارس 
مسائل  از  محلی  جامعه  نگرانی های  علت  به 
زیست  محیطی و فعالیت های معدنکاری در این 
مناطق است. در دنیا نیز مثال های مشابهی در 
کشورهای پرو، شیلی، برزیل و کانادا می توان 
یافت که نگرانی از  آلودگی منابع آب، اشتغال و 
مسائل دیگر منجر به تعطیلی پروژه های معدنی 

به ارزش چند صد میلیون دالر شده است.

صنایع معدنی سنگان نیازمند 
سرمایه گذاری در اعتماد

سنگ آهن  ذخایر  بزرگ ترین  از  یکی  سنگان 
ایران است که عیار آهن آن بین 27 تا ۶۱ درصد 
متغیر بوده و منطقه ای که مستعد تولید انرژی 
است. چه  آن  بی سابقه  بادهای  از  تجدیدپذیر 
بسا که آسبادهای نشتیفان یا همان آسیاب های 
قدیمی ترین  و  بزرگ ترین  از  خواف  بادی 
مجموعه آسبادهای جهان به شمار می آیند. اما 
آنچه اهمیت یافته این است که چنین منطقه ای 
با چنین ظرفیت هایی یک منطقه محروم بوده 
و خبرگزاری های مختلف این روزها از وضعیت 
نامناسب منطقه سنگان از نظر کمبود آب، آلودگی 
می کنند.  منتشر  را  مطالبی  پیوسته  و…  هوا 
نظرسنجی های  از  یکی  اساس  بر  به طوری که 
سنگ  معادن  در  استراتژیک  اقدامات  گزارش 
آهن سنگان بر اساس شاخص های توسعه پایدار 
به نقل از دکتر روانبخش  امیری، حدود ۸۱ درصد 
از مردم منطقه معتقد بودند که مجتمع معدنی 
سنگان کیفیت هوا را بدتر کرده است. باید خاطر 
نشان کرد که عمده بحث ها نیز به فعالیت معدنی 

در این منطقه بازمی گردد.

به نظر می رسد چالش های متعددی بین مردم 
منطقه و شرکت های معدنی حاضر در منطقه 
چالش ها  این  مهم ترین  جمله  از  دارد.  وجود 
پرداخت،  آن ها  به  تفصیل  به  می توان  که 
مسئله تامین آب است، چرا که صنایع حاضر 
در منطقه همگی نیاز جدی به آب دارند و باید 
برای آینده تامین آب چاره اساسی اندیشید، در 
غیر این صورت با توجه به کم آب بودن منطقه، 
با  صنایع  وجود  و  پی درپی  خشک سالی های 
از  منطقه  وضعیت کشاورزی  باال،  آب  مصرف 
بین می رود و ممکن است مردم نیز در تامین 
آب شرب خود دچار مشکل  شوند. دیگر چالش 
مسئله آلودگی هوا است که فعالیت های معدنی 
همچون خردایش، حمل ونقل مواد معدنی و … 

اشاره شد،  پیشین  در سطرهای  که  همان طور 
به شدت این مسئله دامن زده است. در حال 
حاضر نیز مردم منطقه به شیوع بیماری کرونا 
منطقه  معادن  پرسنل  تعداد  بودن  باال  به دلیل 
کشورهایی  از  خارجی  اتباع  وجود  و  سنگان 
همانند چین واکنش ها و اعتراض هایی را بیان 
کرده اند. تیترهای خبری نیز همواره بیانگر توجه 
کم به دیگر شاخص های توسعه پایدار و خالهای 
عملکردی در بخش هایی همچون زیرساخت های 
جاده ای، استفاده از نیروی بومی در فعالیت های 
معدنکاری و… در این منطقه هستند. هر چند 
گزارش هایی نیز بیانگر این است که شرکت ها 
و صنایع معدنی از نقطه نظر اجتماعی در این 
اجتماعی  راستای مفهوم مسئولیت  در  منطقه 
شرکتی خود اقداماتی انجام داده اند که عبارتند 
مدرسه  دخترانه،  دبیرستان  اولین  ساختن  از: 
ایجاد  خیریه،  صندوق  معدن،  جوانه  فنی 
اشتغال، حمایت از سازمان های محلی، کاهش 
فعالیت های مجرمانه در منطقه و… . از منظر 
در  بهبود  نظیر  مواردی  نیز  اقتصادی  اقدامات 
بخش  رشد  دیگر،  امکانات  و  زیرساخت ها 
توسعه  و  جاده  ساخت  و ساز  توسعه  صنعت، 
راه آهن بیان شده است. اما باید توجه داشت 
تنها با ایجاد زیرساخت، رسالت صنایع معدنی 
در ایجاد اعتماد بین ذی نفعان و دست یابی به 
توسعه پایدار تمام نمی شود. همان طور که ذکر 
شد، مجوز اجتماعی عملیات که ریشه در اعتماد 
ذی نفعان به شرکت های معدنی دارد، امری پویا 
است و نیازمند بررسی منظم انتظارات، نیازها 
جوامع  به خصوص  ذی نفعان  نگرانی های  و 
محلی از شرکت های معدنی است. حال آن که 
با وجود ایجاد زیرساخت و اشتغال در جوامع 
محلی  جوامع  نگرانی  سنگان،  منطقه  محلی 
از آلودگی های زیست محیطی، گرد وغبار و آب 
معدنی  شرکت های  است.  شده  نادیده گرفته 
با  و  این گونه مشکالت  برای حل  دنیا  پیشرو 
هدف ایجاد اعتماد بیشتر و همچنین کاهش 

توسعه  به  نیل  و  پروژه های خود  منفی  اثرات 
در  شکایت  مکانیزم  ایجاد  به  اقدام  پایدار، 

خود کرده اند. پروژه های 

مکانیزم شکایت یک ابزار ارتباطی 
یاری دهنده است

تجارت  مورد  در  ملل  سازمان  راهنمای  اصول 
از  برخورداری   )UNGPs( بشر  حقوق  و 
را  عملیاتی  سطوح  در  شکایت  مکانیزم های 
بخش مهمی از مسئولیت شرکت ها در احترام 
ایجاد  خسارت های  جبران  و  بشر  حقوق  به 
شده می داند. این اصول هشت معیار را برای 
مکانیزم های شکایت سطح عملیاتی برشمرده 
است که عبارتند از: مشروعیت، مقبولیت، قابل 
با  عدالت پذیری، شفافیت، سازگار  پیش بینی، 
حقوق، یک منبع یادگیری پیوسته و مبتنی بر 
تعامل و گفت وگو. شورای جهانی معدنکاری و 
را یکی  نیز مکانیزم شکایت   )ICMM( فلزات
از چند ابزار ارتباطی معدنکاران برشمرده که در 
آن اعضای جامعه یا سایر ذی نفعان می توانند 
انجام  اقدامات  به  نسبت  را  خود  نگرانی های 
حل  هدف  با  معدنی  پروژه  یک  توسط  شده 
این  از تشدید آن ها ثبت کنند.  مشکالت قبل 
مکانیزم در واقع کمک کننده به دریافت شکایت، 
شفاف سازی و کاهش چالش های بین معدنکار 
و جامعه محلی است که می تواند مراحل زیر را 

در بر بگیرد:

۱. دریافت شکایت: که در این مرحله شکایت 
دریافت و در بانک شکایت ها و دادخواهی ثبت 

می شود.

2. ارزیابی مقدماتی شکایت: طی این ارزیابی 
نوع شکایت باید تعیین و به شخص مورد نظر 
آن در شرکت ارجاع داده شود. چرا که شکایت ها 
می توانند در دسته های مختلفی مانند: محیط  
اراضی،  در  تصرف  فرهنگی،  میراث  زیستی، 
بهداشت و ایمنی، حقوق بشر و … قرار گیرند. 
بنابراین، الزم است نخست نوع آن برای ارزیابی 

با جزئیات بیشتر در شاخه خود مشخص شود.

۳. پاسخ به شکایت: باید به شاکی پیامی ارسال 
کرد که در آن تایید دریافت شکایت و اطالعات 
الزم در مورد زمان و نحوه رسیدگی به شاکی ارائه 
شود. الزم به ذکر است که در جایی که بی سوادی 
و تحصیالت کم است باید به نحوه ارسال این 

پیام توجه شود.

۴. بررسی و حل مسئله: در این گام باید دالیل 
وقوع شکایت را بررسی و سپس اقدامات الزم 
را برای جلوگیری از وقوع یا تشدید شکایت های 
مشابه اتخاذ کرد. نوع بررسی نیز وابسته به تیم 
بررسی  که  است  ممکن  چون  است،  شرکت 
آن  در  شرکت  سابقه  ارزیابی  نیازمند  شکایت 
ذی نفعان  با  نیازمند گفت وگو  تنها  یا  موضوع 

داخلی و خارجی باشد.

 CR مدیر  مرحله  این  در  نتیجه گیری:   .5
به  شکایت  رفع  برای  را  شرکت  پیشنهادهای 
شاکی ارائه می شود و در صورت موافقت شاکی 
با پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت، امضای 
شاکی در خصوص رفع شکایت دریافت می شود.

راه حل های  از  شاکی  اگر  بیشتر:  اقدامات   .۶
پیشنهادی راضی نباشد، مدیر CR پژوهش های 
آغاز  بعدی  اقدامات  اتخاذ  برای  را  بیشتری 
می کند. در صورت عدم کسب رضایت شاکی نیز 
می توان شکایت را برای میانجی گری شخص 

ثالث یا بررسی پنل خارجی ارجاع داد.

 7. نظارت و ارزیابی: باید مراحل پیشرفت رفع 
شکایت و پیشنهادها به ذی نفعان ارائه شود و 
به آن ها و…  میزان شکایت ها، زمان رسیدگی 
به طور ماهانه و ساالنه ارزیابی شود. این ارزیابی 
به بهبود مکانیزم شکایت کمک می کند. الزم به  
این  نشود،  دریافت  اگر شکایت  است که  ذکر 
بودن  دسترس  غیرقابل  نشان دهنده  مسئله 
این  که  است  آن  بدون  بی اعتماد  یا  شرکت 

بازنگری قرار بگیرد. باید مورد  موضوع 

 استاندارد عالی نیز در هم زیستی با 
شکایت هاست

منشور حقوق شهروندی ایران در بخش »حق 
به  را  این حق  پایدار«  توسعه  و  محیط زیست 
توسعه  مطالبه های  برای  است که  داده  مردم 
پایداری مطالبه گری کنند. به طوری که در ماده ۱۱۴ 
بیان می کند که »هرگونه اقدام به منظور توسعه 
زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه ها 
یا هسته ای  پتروشیمی  استخراجی،  و صنایع 
و مانند آن باید پس از ارزیابی تاثیرات زیست  
محیطی انجام شود. اجرای طرح های توسعه ای 
منوط به رعایت دقیق مالحظات زیست  محیطی 
خواهد بود« حتی در ماده قبل تر )۱۱2( اشاره 
از محیط زیست -که  کرده است که »حفاظت 
نسل امروز و نسل های آتی باید در آن حیات 
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند- وظیفه ای 
همگانی است. از این رو فعالیت های اقتصادی 
و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 
باشد، ممنوع است.  غیرقابل جبران آن همراه 
حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط  زیست و 
گسترش فرهنگ حمایت از محیط  زیست حق 
شهروندان است و دولت این حق را در برنامه ها، 
اقتصادی،  توسعه ای،  اقدام های  و  تصمیم ها 
اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مد نظر قرار 
با آلودگی و تخریب محیط  زیست  می دهد و 
مقابله می کند« الزم به ذکر است که مهم نیست 
که چقدر یک شرکت معتقد است که تالش ها، 
سیاست ها و شیوه های آن قانونی بوده است ، 
چرا که همچنان احتمال بروز نگرانی های جامعه 
وجود دارد. به عنوان مثال، جوامع ممکن است 
زمین های  به  دسترسی  رفتن  دست  از  نگران 
کشاورزی، اماکن مقدس و سایر منابع طبیعی 
یا فرهنگی یا عدم حساسیت واقعی یا درک 
ارزش های  و  رسوم  و  آداب  به  نسبت  شده 
می توان گفت که  بنابراین  باشند.  خود  محلی 
هر پروژه ای حتی پروژه های که دارای باالترین 
سطح استاندارد هستند، از شکایت های جامعه 
در  بود.  نخواهند  امان  در  محلی  جوامع  و 
نتیجه برخورداری از مکانیزم های مناسب برای 
رسیدگی به شکایت ها از جمله ملزوماتی است 
که شرکت های معدنی باید از آن برخوردار باشند 
و به طور پویا و مداوم برای کسب و حفظ مجوز 

اجتماعی عملیات خود تالش کنند.

منطقه سنگان، یکی از ذخایر بزرگ سنگ آهن کشور و حتی خاورمیانه است، اما جستجوی نام این منطقه همواره پیوندی با نگرانی ها و 
شکایت های متعدد جوامع محلی این خطه دارد. سنگان بهانه خوبی است که به اهمیت مسئله مجوز اجتماعی عملیات و لزوم استقرار 
مکانیزم شکایت در پروژه های معدنی و صنایع معدنی بپردازیم. مکانیزمی که به معدنکاران کمک می کند که بیش از پیش بتوانند با 
همکاری جوامع محلی و سایر ذی نفعان رشد سازنده ای را ایجاد کنند و بتوانند بزرگ ترین ریسک صنعت خود را کاهش دهند. گزارش 

پژوهشی »پایش معدن هوشمند« با همین موضوع می خوانید. 
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افقی
جا   - تایلند  پول  واحد   -  ۱ 
نقره   - مستقبح2  مکسر   - گرفته 
پسران  از   - نافرمان  زن   - گداخته 
فریدون۳  كوچك  پسر  فریدون، 
دستان  هزار   - ونحیف  الغر   -
 NBA۴ در  میامی  تیم  شهرت   -
وسیله  كارد،   - بزرگ  بشقاب   -
موسیقایی  اثر   - برش  برای  ای 
داشتن  ادامه   - شونبرگ5  آرنولد 

اندك،  قلیل،   - بافتنی۶  نخ   -
 - شمار  نیست،ناچیز،انگشت  زیاد 
عظیم  آفریقا،  تناور  درخت   - پیشوا 
پدر   - زمین7  روی  درخت  ترین 
 - کیانی  پادشاه  سومین   - آذری 
آسانی۸  و  سهولت  تسبیح،  درخت 
اعیان،  مجلس   - ابریشمی  نوار   -
 - همایی  استاد  تخلص  روشنایی، 
صورت،  محاسن   - بیرون كشیدن۹ 
و  گل   - سرزده   - زخم  جراحت، 
 - كهر  اسب   - محاسب   - لجن۱۰ 

ترشی  نوعی   - فرو گذار   - دهان۱۱ 
اما بی میان۱2 - حسن احوال، نیكو 
از چيزي -  شدن حال - کم کردن 
برنا -  یونانی۱۳ - جوان،  الفبای  از 
- گردن كشی۱۴  تن  به  تن  جنگ 
 - خواهش كردن   - درهم  دایم   -
صورت  نیمه   - مصیبت   - کالنتر۱5 

دوات كنیزك،  مركب،  ظرف   -

عمودی
۱ - راضی - سرودها2 - موجودی 
ورم   - کند  می  زندگی  آب  در  که 
اسطوره  هندو،  خدای   - کرده 
هندی۳ - به سمت چپ بودن  - از 
پرندگان جنگلی - فاسد۴ - سرود 
 - آب شرعی  ناشنوا،  دسته جمعی، 
درون  درشت،  مروارید  ورود،  محل 
 - قاجار  عهد  طالی  سكه   - صدف 
رقیق،  ابر   - روز گذشته5  ماه سرد، 
ماه کارگری - آخرش ته چاه است 
 - نوعی مخدر۶  غذا،  مانده  باقی   -
نوشیدن7  به  امر   - كارتونی  آهوی 
- آزاد و رها، بی قید و بند - صورت 
برای   - مرغ  اشیانه   - دشت۸   -
های  کشور  از   - وقار  لنگ،  پای 
مورچه   - جدا شده شوروی سابق۹ 
نیشابوری،  شاعر   - سیل  - گذرگاه 
از   - شنا   - منجم۱۰  شاعر  چادر، 
سریانی  ماه  سریانی،  ماههای 
 - شمسی۱۱  تقویم  نهم  ماه  با  برابر 

- كاشف  نام  بد   - نبی  به  منسوب 
شباهت  پسوند   - سل۱2  میكروب 
- خار شتر - برهنه، عریان، همسر 
 - موسیقی۱۳  زمینه   - اسكارلت 

ترش  مرد   - خوراك  خوش  پرنده 
روی - تحفه ها۱۴ - سوره قران - 
رفتن  دنبال كسی  به  پیروی كردن، 
كردن،  پرهیز   - ملیح۱5  لبخند   -

دوری كردن، كناره جستن - بخشی 
به  قطر  رسم  وسیله  به  كه  ازدایره 

باشد آمده  دست 

جدول شماره 1972

استان ایالم بهترین 
تولید کننده نهال است 

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  داشتن  مسئولیت  احساس  گفت:  ایالم 
وظیفه ای  جنگل ها  و  طبیعی  عرصه های  برابر 

است. همگانی 
رضا احمدی اظهار کرد: مردم یکی از پایه های 
از  و  هستند  طبیعی  منابع  پروژه های  اصلی 
اتمام  تا  و طراحی  لحظه تصمیم گیری  همان 

می شود. لحاظ  مردم  مشارکت  و  کار حضور 
منابع  و  درختکاری  هفته  در  شد:  یادآور  او 
عرصه های  در  نهال  اصله  میلیون  یک  طبیعی 
معابر  خصوصی،  طبیعی،  چون  مختلفی 
با  اداری  و  آموزشی  محوطه های   عمومی، 
می گیرد. انجام  مسئوالن  و  مردم  همکاری 
احمدی اضافه کرد: در فصول درختکاری سال 
جاری در عرصه ای به وسعت 2۰ هزار هکتار، 2 

میلیون هکتار کاشت شده است.
او در مورد تولید نهال در استان ایالم هم اظهار 
نهال  تولید کننده  بهترین  ایالم  استان  داشت: 
است و در سال جاری ۱2 هزار اصله نهال تولید 
کرده است و بنابر برنامه ریزی های انجام گرفته 
استان  در  آینده  سال  نهال  اصله  میلیون   2۰

تولید می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم 
منابع طبیعی  برنامه های  اصلی  هدف  گفت: 
افزایش سطح توسعه اراضی جنگلی در استان 
پژوهش های  از  راستا  این  در  و  است  ایالم 
علمی دانشگاهی و مراکزی علمی و پژوهشی 

می شود. استفاده 
وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  مدیر  ادامه  در 
استان ایالم در جلسه با خبرنگاران و اصحاب 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  مناسبت  به  رسانه 
داشت: رسانه ها اگر به حوزه منابع طبیعی ورود 
نمی شود. نهادینه  طبیعی  منابع  فرهنگ  نکنند 
مردم  گرایش  اخیر  سال های  در  افزود:  او 
منابع طبیعی  طرح های  در  مشارکت  به 
صورت  به  مردم  و  کرده  پیدا  بیشتری  نمود 
از  حفاظت  و  نهال کاری  حوزه  در  خودجوش 

کرده اند. ورود  طبیعی  عرصه های 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم یادآور 
شد: این مشارکت مردم گویای این است که  
که رسانه ها در امر فرهنگ سازی وظیفه خود
سوی  به  را  مردم  و  کرده اند  اجرا  درست  را 

داده اند. سوق  طبیعی  انفال  از  حراست 
هفت  دارای  ایالم  استان  ادامه گفت:  در  وی 
هزار همیار طبیعت و دارای یک میلیون و7۰۰ 

است. طبیعی  عرصه  هزار 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: 
ترغیب  فرهنگ  اصلی  کننده  اشاعه  رسانه ها 
طبیعی  عرصه های  از  منظور حفاظت  به  مردم 

هستند.
و  طبیعی  منابع  هفته  داد:  ادامه  احمدی 
برای  فرصتی  و  مردم  به  متعلق  درختکاری 
تکریم آن ها است که در امر حفاظت و حراست 

دارند. مشارکت  طبیعی  عرصه های  از 
وی همچنین در آیین کاشت نهال در حاشیه 
 ۱۴ امروز  هم گفت:  ارغوان  شرقی  کمربندی 
شرقی  کمربند  حاشیه  طرف  دو  از  کیلومتر 
نهاد همیار  انجمن های مردم  با حضور  ارغوان 

می شود. کاری  نهال  طبیعت 
خردسال  بچه های  طرح  این  در  افزود:  وی 
به صورت  افراد میانسال و مسن  تا  نونهال  و 
این  حاشیه  تا  کرده اند  مشارکت  خودجوش 
منطقه  با  غیر مثمر سازگار  درختان  با  را  مسیر 

کنند. نهال کاری 
گونه های  از  طرح  این  در  داد:  ادامه  احمدی 
جنگلی ارغوان، داغداغان و بلوط استفاده شده 

است که این درختان دارای عمر زیاد با نیاز
آبی کم و عدم نیاز به نگهداری مراقبت هست.
 ۳۰۰ آیین کاشت  در  نوذری  محمد  همچنین 
اظهار  ایالم  دانشگاه  محوطه  در  نهال  اصله 
داشت: وجود درختان و نهال ها در نوار مرزی 
استان  داخل  به  ریزگردها  نفوذ  باعث کاهش 

می شوند. ایالم 
و  درختکاری  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  او 
بین  در  مهم  موضوع  این  باید  نهال،  کاشت 
اقشار مختلف جامعه نهادینه و فرهنگ سازی 

شود.

مردم  شد:  یادآور  ایالم  استانداری  سرپرست 

باید به اهمیت نهال کاری و حراست از جنگل ها 

زمینه  در  باید  مردم  مشارکت  و  باشند  واقف 

باشد. از گذشته  بیشتر  درختکاری 

همکاری  با  افزود:  هم  ایالم  دانشگاه  رئیس 

محوطه های  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

درختکاری  اخیر  ایالم طی سال های  دانشگاه 

دارد. ادامه  کماکان  روند  این  و  است  شده 

محوطه های  در  شد:  یادآور  اکبری  محمد علی 

دانشگاه از درختان و باغات مثمر نظیر زیتون، 

توت، گردو و انجیر کشت شده است و امروز 

دانشگاه  محوطه  در  دیگر  نهال  اصله   ۳۰۰ نیز 

شد. کاشته 

هرمزگان

مورد  ثبت 7  از  قشم  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
کرونای جهش یافته انگلیسی و قرنطینه روستای برکه 

خلف قشم خبر داد.
حمیدرضا بهزادی در جلسه شورای سالمت روستای برکه 
خلف که با حضور بخشدار شهاب، شورای اسالمی، دهیار  
و جمعی از مسووالن برگزار شد،  از شناسایی 7 مورد 
کرونای جهش یافته انگلیسی در روستای برکه خلف 

خبر داد.
سایت  و  قرنطینه  خلف  برکه  روستای  داد:   ادامه  او 
شد. تعطیل  ثانوی  اطالع  تا  ستارگان  دره  گردشگری 

از  برخی  قشم گفت:  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
نیروهای شرکت نفت فالت قاره قشم با توهین و تهدید، 
مستندات و برگه های تیمی که برای انجام تست کرونا به 

آنان مراجعه داشتند را پاره کرده اند.
بهزادی اضافه کرد: اهانت و رفتار خارج از عرف شرکت 

نفت فالت قاره قشم با بازرسان و نمایندگان بهداشت و 
درمان این جزیره قابل پذیرش نیست.

این مقام مسئول افزود: این شرکت با توهین و تهدید، 
مستندات و برگه های تیمی که برای بررسی، انجام تست 
کرونا و غربالگری بهداشتی به آنان مراجعه داشتند را 

پاره کرده اند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم تصریح 
کرد: چنین رفتارهای ناشایستی نسبت به کادر بهداشت 
و طبل شاهد  درگهان  در شهرهای  نیز  این  از  را پیش 
بوده ایم و قطعًا موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری 
رعایت  عدم  عروسی ها،  داد:  ادامه  بهزادی  می کنیم. 
فاصله گذاری اجتماعی در شناورهای فعال در اسکله های 
گردشگری و همچنین خانه های اجاره ای فاقد مجوزی که 
در سطح جزیره فعال هستند، سه معضل عمده مقابله با 

گسترش کرونا در جزیره قشم بشمار می روند.

شناسایی ٧ مورد کرونای جهش یافته 
در روستای مجاور دره ستارگان  استاندار فارس تاکید کرد که براساس مصوبه 

به  سفر  بیماری کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد 
شهرهای زرد نظیر شیراز، ممنوع و کمپ ها و 
اماکن اقامتی این مناطق هم تعطیل است.

مجازی  جلسه  در  رحیمی  عنایت هللا 
موضوع  با  که  کشور  وزیر  با  استانداران 
سفرهای نوروزی، تامین کاالهای اساسی و 
تردد  ممنوعیت  شد، گفت:  برگزار  انتخابات 
شبانه از ساعت2۱ شب تا ۳ بامداد در سطح 
متخلفان  با  و  دارد  ادامه  فارس  شهرهای 

می شود. برخورد 
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری فارس 
رحیمی با بیان این که اکنون 25 شهر استان 
فارس در وضعیت آبی و ۱۱ شهر در وضعیت 
زرد قرار دارد، گفت: سفر از شهرهای قرمز به 

استان فارس اکیدا ممنوع است.
رحیمی همچنین با بیان این که در حال حاضر 

موضوع انتخابات در کانون توجهات قرار دارد، 
گفت: از ۱۳۰ هیئت اجرایی که باید در فارس 
تشکیل شود ۱2۹ هیئت شکل گرفته و ثبت 
شهر  شوراهای  دوره  ششمین  انتخابات  نام 

نیز آغاز شده است.
همه  این که  بر  تاکید  با  فارس  استاندار 
در  انتخابات  برگزاری  برای  الزم  تمهیدات 
گفت:  است،  شده  اندیشیده  فارس  استان 
امیدواریم شاهد حضور کاندیداها از طیف ها 
و سالیق مختلف در انتخابات باشیم تا این 
امر موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای افزایش 

شود. مشارکت 
رحیمی گفت: انتظار می رود افرادی که دارای 
پیدا  حضور  میدان  این  در  هستند  تخصص 
این صورت  قطعا می توانند  کنند چرا که در 

ارائه دهند. به مردم  خدمات موثری 
از سخنان  دیگری  در بخش  فارس  استاندار 

و  اشاره  اساسی  کاالهای  موضوع  به  خود 
خاطرنشان کرد: با هدف کنترل تالطم قیمت 
مرغ، ۳5 بازارچه در شیراز ایجاد و وضعیت 

این کاال کنترل شد. قیمت 
به  فارس  در  روغن  بیان کرد: کمبود  رحیمی 
تصفیه  تنی کارخانه   ۳۰ تا   2۰ ظرفیت  دلیل 
افزایش  درخواست  بنابراین  است  روغن 
سهمیه روغن تصفیه شده استان را مطرح و 

می کنیم. پیگیری  را  درخواست  این 
جدی  برخورد  تاکید کرد که  فارس  استاندار 
متخلفانی که باعث اخالل در بازار و قیمت ها 

می شوند در دستور کار قرار دارد.
می کنیم  تالش  گفت:  همچنین  رحیمی 
آخر  چهارشنبه  در  مردم  آسایش  و  امنیت 
امنیت  سال حفظ  شود و هر کس بخواهد 
بیندازد،  به خطر  را  آسایش و سالمت مردم 

می شود. برخورد  او  با  قانون  برابر 

استاندار فارس: 

سفر به شیراز ممنوع است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با استفاده  از ماشین  های ویژه 
ساحل و آب های ساحلی، جزیره خارگ واقع در آب  های خلیج فارس از آلودگی 

نفتی پاکسازی شد.
به گزارش ایرنا، فرهاد قلی نژاد روز یکشنبه به رسانه  ها اعالم کرد: از چهارشنبه 
هفته گذشته به دلیل نشت نفت ناشی از شکستگی خط انتقال نفت از دریا به 
خشکی، آلودگی گسترده نفتی در ساحل جزیره خارگ ایجاد شده است. او بیان 
کرد: در این راستا با همکاری اداره حفاظت محیط زیست خارگ و شرکت نفت 
فالت قاره آلودگی دریا و ساحل در ضلع غربی جزیره پاک سازی شد. قلی نژاد 
اظهار کرد: جزیره خارگ زیستگاه آب سنگ های مرجانی و یک اکوسیستم با 
ارزش زیستی است و آلودگی های نفتی از مهم ترین تهدید این زیست بوم به 

شمار می رود.
جزیره خارگ، جزیره ای مسکونی و با اهمیت اقتصادی در ۳۸ کیلومتری ساحل 
بندر گناوه در خلیج فارس قرار دارد و از توابع استان بوشهر به شمار می آید. در 
جزیرٔه خارگ شرکت های نفتی بزرگی همچون پتروشیمی خارگ، فالت قاره و 

شرکت پایانه های نفتی وجود دارند.

از  رفع تصرف ۱5 هکتاری  از  بویراحمد  و   مدیرکل محیط زیست کهگیلویه 
اراضی منابع ملی در استان خبر داد. سید اسدهللا هاشمی گفت: با رفع تصرف، 
۱۴۹ هزار و ۹25 متر مربع از اراضی منابع ملی در سال جاری به بیت المال 
بازگردانده شد. وی تصریح کرد: با جدیت و برخورد قاطع محیط زیست استان 
با متخلفین تصرف اراضی در سال جاری، ۱۴۹ هزار و ۹25 متر مربع از اراضی 

منابع ملی در مناطق حفاظت شده از دست سودجویان آزاد شد.
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این اراضی با رسیدگی 
به ۳2 فقره پرونده در مراجع قضائی استان خلع ید و آزادی آن محقق شده 
است. هاشمی تاکید کرد: اراضی ملی در مناطق حفاظت شده امانت نسل های 
اجازه نخواهیم داد مورد تصرف عده ای  آینده است که تحت هیچ شرایطی 

سود جو قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی ضمن تشکر از همکاری خوب دستگاه قضا در استان و 
شورای حفظ حقوق بیت المال، بیان کرد: با همکاری خوب دستگاه قضا شعبه 
ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های تخریب و تصرف اراضی در مراجع قضائی 

تشکیل شده که چنین پرونده هایی بدون نوبت رسیدگی می شوند.

 در آیین تجلیل از خانه های بهداشت کارگری برتر کشور »خانه بهداشت شرکت 
سیمان ممتازان« به عنوان خانه بهداشت کارگری شایسته تقدیر کشور معرفی 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، در این همایش که با 
حضور آنالین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود همزمان از کارفرمایان 

مسئولیت پذیر در حوزه پیشگیری کرونا تقدیر به عمل آمد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: سند افتخار ما این است 
که با باال بردن سطح آگاهی، آموزش و اجرای دستورالعمل های بهداشتی در 
محیط های کارگاهی و تولیدی توانسته ایم بیماری کرونا را در محیط های کاری 
ممتازان  بهداشت شرکت سیمان  است خانه  تولیدی کنترل کنیم. گفتنی  و 
تقدیر«  بهداشت کارگری »شایسته  بر کسب عنوان خانه  در سال ۹۹ عالوه 
کشور، موفق به کسب عنوان »خانه بهداشت نمونه استان« شد. ضمن این که 
پیش از این نیز در سال  ۹۶ عنوان »خانه بهداشت کارگری نمونه کشور« را 
به خود اختصاص داده بود. خانه های بهداشت با شعار »انسان سالم؛محور 
توسعه پایدار« ماموریت معاینات بدو استخدام، دوره ای ، پیشگیری و کنترل 

بیماری های شغلی نیروی کار را به عهده دارند.

ساحل خارگ از آلودگی نفتی 
پاک سازی شد

رفع تصرف 15 هکتار از اراضی منابع ملی 
در کهگیلویه و بویراحمد

خانه بهداشت سیمان ممتازان واحد 
شایسته تقدیر کشور شد

| بوشهر  | | هرمزگان | | بهداشت |

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات پزشــکی ورزشــی شهرســتان البــرز درتاریــخ 1399،12،18 بــه شــماره ثبــت 158 بــه شناســه ملــی 14009877550 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر 
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. نــام : هیــات پزشــکی ورزشــی شهرســتان البــرز موسســه غیــر تجــاری موضــوع فعالیــت :شــرح فعالیــت هیــات هــای ورزشــی .تعمیــم و گســترش رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت 
پوشــش در ســطح شهرســتان از طریــق بــه کارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش اســتعدادها .برگــزاری کالســهای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا اخــذ مجــوز از فدراســیون و هماهنگــی بــا 
هیــات پزشــکی ورزشــی اســتان قزویــن و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .برگــزاری مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی بــا توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی هیــات اســتان 
و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .انتخــاب، معرفــی و پیــش بینــی الزم جهــت آمــاده نمــودن و اعــزام افــراد و تیــم هــای ورزشــی شهرســتان بــه مســابقات .اجــرای مقــررات و آییــن نامــه هــای ابــالغ شــده از ســوی 
فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه .اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کالس هــای ارتقــا درجــه آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی هیــات 
اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .کوشــش در بهــره گیــری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در حــدود قوانیــن و مقــررات 
.ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی بــا موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارنــد .تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه تقویــم 
ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیــات اســتان و هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر اســاس 
ضوابــط فدراســیون .کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای شــهر هــاو بخشــهای تابعــه بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن .تهیــه و ارســال گــزارش کلیــه فعالیــت 
هــا در ســطح شهرســتان بــه هیــات اســتان و فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن باســتناد مجــوز شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن . 
بــه موجــب مجــوز از اداره کل اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن برابــر بــا شــماره مجــوز 214966967 در تاریــخ 1396،10،27در اســتان مربوطــه ایــن آگهــی بــه ثبــت رســید.به موجــب مجــوز از اداره کل اداره کل ورزش و 
جوانــان اســتان قزویــن برابــر بــا شــماره مجــوز 214961064 در تاریــخ 1396،02،26در اســتان مربوطــه ایــن آگهــی بــه ثبــت رســید. مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان 
البــرز ، بخــش محمدیــه ، شــهر محمدیــه، محلــه منطقــه 2 ، بلــوار شــهید مطهــری ، کوچــه یــاس دوم )ورزش( ، پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 3491813171 مدیــران خانــم نــدا رادمهــر بــه شــماره ملــی 4130948954 
و بــه ســمت خزانــه دار بــه مــدت 4 ســال آقــای عبــاس غالمــی روچــی بــه شــماره ملــی 4320761200 و بــه ســمت دبیــر بــه مــدت 4 ســال خانــم ســیده الهــام مهدیانــی بــه شــماره ملــی 4324257442 و بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 4 ســال آقــای صفــر فیــض الهــی بــه شــماره ملــی 5809576771 و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 4 ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 4 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
اوراق واســناد رســمی وبهــادار وبانکــی وتعهــدآور شــرکت ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات وقراردادهــا بــه امضــاء رئیــس هیــات مدیــره وخزانــه دار همــراه بــا مهرشــرکت ونامــه هــای عــادی واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا 
نایــب رئیــس همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد. روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای موسســه تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 

ضمنــًا خزانــه دار و دبیــر خــارج از هیئــت مدیــره میباشــند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۱۹72   | دوشنبه  25 اسفند ۱۳۹۹  |4 بوم و َبر

آخرین وضعیت کیفیت هوا در شهرهای جنوبی و جنوب شرقی کشور

جنوب همچنان غبارآلود  است
 فرماندار ریگان:  گرد و غبار شدید عالوه بر کاهش دید در ریگان، راه 11 روستای این شهرستان را مسدود کرده، همچنین 13 شهروند

 ساکن شهرستان نیز دچار مشکالت تنفسی شدند 

فرماندار ریگان: ریگان بزرگترین 
کانون بحران فرسایش بادی در 

کشور است و گرد و غبار تاکنون 
۱۶ روستای این شهرستان 

را خالی از سکنه کرده و ۱5۰ 
روستا را در محاصره شن های 
روان قرار داده است. در حال 
حاضر ۱2۰ روستای ریگان در 
محاصره گرد و غبار شدید قرار 

دارند

|  
سنا

 ای
 |

احتمال وقوع بهمن 
در ارتفاعات تهران 

رخداد  احتمال  تهران  استان  هواشناسی 
کرد.  پیش بینی  را  استان  ارتفاعات  در  بهمن 
تهران  استان  هواشناسی  ایرنا،  گزارش  به 
آسمانی  هفته  پایان  تا  امروز  از  اعالم کرد: 
کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش 
باد مالیم و احتمال رخداد بهمن در ارتفاعات 
روند  همچنین  می شود.  پیش بینی  استان 
پیش بینی  هفته  پایان  تا  دما  افزایشی 

می شود.
ساعات  بعضی  در  گزارش،  این  براساس 
در  شب  شنبه  سه  و  دوشنبه  به ویژه 
بخش های شمالی و ارتفاعات بارش پراکنده 
روزهای  در  و  می رود  انتظار  برف  و  باران 
دوشنبه و سه شنبه در مناطق پرتردد شهری 
غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار 

. نیست
بیشینه و کمینه هوای پایتخت در روزهای 
و   ۸ و   ۱۶ سه شنبه   ،5 و   ۱۳ دوشنبه 
است.  سانتی گراد  درجه   ۹ و   ۱۹ چهارشنبه 
 ۱۳ منفی  با  فیروزکوه  و  ۹درجه  با  ورامین 
بیشترین  و  کمترین  سانتی گراد  درجه 
را  بیشینه و کمینه طی 2۴ ساعت گذشته 

رساندند. ثبت  به 

توضیحات رئیس 
شورای شهر تهران درباره 

پرونده »عیسی شریفی« 
آخرین  درباره  تهران  شهر  شورای  رئیس 
از  تهران  شهرداری  طلب  دریافت  وضعیت 

داد. توضیحاتی  تجارت  رسا  شرکت 
دیروز  ایرنا، »محسن هاشمی«  به گزارش 
پس از پایان جلسه شورا در جمع خبرنگاران 
تهران  شهردار  با  هم اندیشی  جلسه  درباره 
این  در  مهمی  موارد  و گفت:  داد  توضیح 
پرونده  وضعیت  آخرین  جمله  از  جلسه 
و  نظامی  دادسرای  در  شریفی  عیسی 
طلب  برگشت  برای  شهرداری  اقدامات 
مبین،  تجارت  رسا  شرکت  از  شهرداری 
مسئله  همچنین  داد:  ادامه  او  شد.  مطرح 
شماری تاکسی که از حدود دو سال پیش 
از خارج به کشور وارد و قرار بود در یکی از 
استفاده  تاکسی خارجی  عنوان  به  پروژه ها 
شد.   بررسی  هم اندیشی  جلسه  در  شود، 
پروژه  این که  به  توجه  با  گفت:  هاشمی 
هنوز اجرایی نشده است، تکلیف تاکسی ها 
روشن نیست و جزو سواالتی بود که اعضای 

پرسیدند. تهران  از شهردار  شورا 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ 
به این که آیا در انتخابات شوراها و ریاست 
در  گفت:  نه  یا  می کند  شرکت  جمهوری 
در  و  نمی کنم  شرکت  شوراها  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری نیز قرار شد گول 
نخورم.   رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
در پاسخ آخرین وضعیت پرونده شهرداران 
مناطق هشت و دو تهران گفت: این موضوع 
و  شدند  بازپرسی  شهردار   2 و  رسیدگی 
شهرداران با وثیقه آزاد هستند و چون هنوز 
متهم هستند بهتر است درباره آن ها صحبت 

نشود.

دادستان قزوین:
طرح های عمرانی 

تهدیدی برای باغستان 
قزوین 

دادستان قزوین گفت: اجرای طرح های عمرانی 
حیات باغستان قزوین را به خطر می اندازد. 

به گزارش ایلنا، محمد قاسمی در جمع باغداران 
قزوینی در محل باغستان سنتی، گفت: مسائل 
و مشکالت باغستان سنتی چندین سال است 
که از سوی باغداران و سازمان های مردم نهاد 
پیگیری می شود و تاکنون نشست ها و مصوبات 
آن ها  از  و حفاظت  احیا  راستای  در  مختلفی 
در  باغستان  اما همچنان حیات  برگزار شده، 
مخاطره است و این موضوع جای نگرانی دارد. 
این مقام قضایی گفت: مجموعه های مدیریت 
دنبال  به  زیاد  هزینه های  با  گاهی  شهری 
ایجاد فضای سبز و پوشش گیاهی در سطح 
شهرها هستند، در صورتی که نعمت خدادادی 
باغستان سنتی از دیرباز در قزوین به عنوان ریه 
شهر وجود دارد، اما به دلیل برخی کوتاهی ها، 
غفلت ها و تصمیمات ناصحیح، این موهبت و 
نعمت الهی که موقعیتی ممتاز و منحصر برای 
استان به شمار می آید، در معرض نابودی قرار 
دارد. مقام قضایی استان اضافه کرد: بر اساس 
اصلی  دالیل  از  یکی  شده،  انجام  مطالعات 
است  شده  بیان  آب  باغستان کمبود  نابودی 
که به همین خاطر تامین حق آبه باغستان از 
آب های زیرزمینی و سطحی با جدیت پیگیری 
می شود، ضمن این که تامین امنیت باغستان 

نیز در دستور کار قرار دارد.

فقدان نگاه حفاظتی به چنارها در طرح ساماندهی محور ولیعصر
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: دستاوردهای 
اهداف  بر  منطبق  ولیعصر  ساماندهی  طرح 

حفاظتی آن نیست.
درباره  تذکری  در  اعطا  علی  ایسنا،  به گزارش 
وضعیت ساماندهی محور ولیعصر که امروز به 
کمیسیون ماده 5 می رود، گفت: تذکر من در 
رابطه با طرح ساماندهی محور ولیعصر است 
که در چند سال اخیر توسط شهرداری تهران 
و به طور مشخص از طریق سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.
با  تهیه کرده  یک  مشاور  را  طرحی  افزود:  او 

این رویکرد که تراکم ساختمانی، توده گذاری و 
تعداد طبقات و تراکم سطح اشغال را با یک 
نگاه حفاظتی از زاویه میراث فرهنگی و طبیعی 
که در خیابان ولیعصر وجود دارد بازنگری کند. 
هر چند مدت این کار با تاخیر مواجه شد اما 
و  شهرسازی  معاونت  همت  به  خوشبختانه 
معماری و اداره کل معماری و ساختمان این 
معاونت، کار به سرانجام رسید که جای تقدیر 
دارد و خوشبختانه به نقطه ای رسید که قابل ارائه 

در کمیسیون ماده 5 باشد.
او  ضمن تشکر از کلیت اقدامی که در راستای 

کاهش طبقات مجاز در خیابان ولیعصر عنوان 
کرد: در سه مکاتبه مختلف نکاتی را با شهردار 
طور  به  مکاتبات  این  در  مطرح کردم.  تهران 
مشخص چند محور را به عنوان اشکاالتی که 
همچنان در طرح باقی است، متذکر شدم اما 
از این سه مکاتبه که انجام و ارسال شد هیچ 
گونه بازخوردی از شهردار محترم تهران نگرفته ام.
تهران گفت:  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
حداقل ۴ محور مشخص محل ایراد و اشکال 
است که به اختصار آن را بیان می کنم. در طرح 
با یک نگاه حفاظتی، تراکم کاهش پیدا کرده که 

بحثی در آن نیست اما آنچه که االن به عنوان 
ضابطه مدنظر است همچنان رویکرد حفاظتی 
نسبت به چنارها را لحاظ نمی کنند چون ارتفاع 
ساختمان ها را ۶ طبقه در نظر گرفته و تقریبًا 

شبیه با نقاط دیگر شهر به طور عام است.
حفاظت  موجب  ارتفاع  این  تاکید کرد:  اعطا 
نمی شود ضمن این که ۱۰ متر گودبرداری را نیز 
مجاز دانسته است. بررسی هایی که همکاران 
نشان  داده اند،  انجام  حوزه  این  در  کارشناس 
می دهد این موضوع آسیب جدی به سفره های 
آب زیرزمینی خواهد زد و چنار ها را با مشکل 
مواجه می کند. این ضابطه ساختمانی که در 
طرح معین شده از منظر تعداد طبقات و تراکم، 
را کفایت  از میراث طبیعی  امر حفاظت  برای 

به پیشنهادات  با اشاره  او همچنین  نمی کند. 
ارائه شده برای رفع اشکاالت این طرح گفت:  
کاهش طبقات به چهار طبقه با نگاه حفاظتی، 
کاهش عمق مجاز گود برداری به یک طبقه که 
به سفره های آب زیرزمینی و ریشه چنارها و 
اشغال  رعایت سطح  و  نزنند  آسیب  قنات ها 
حداکثر ۶۰ درصد در تمام پارسل ها به عنوان 
مطرح  طرح  اشکاالت  رفع  برای  پیشنهاد 
می شود.  او در ادامه نسبت به رسیدگی نشدن 
تذکرش از سوی شهردار تهران گالیه کرد و گفت:  
درخواست دارم این نکات را مدنظر قرار دهند و 
در این موضوع که برند خود ایشان هم هست 

توجه و جدیت بیشتری به خرج دهند.

سخنگوی شورای شهر تهران: 
در طرح با یک نگاه حفاظتی، 

تراکم کاهش پیدا کرده که بحثی 
در آن نیست اما آنچه که االن 
به عنوان ضابطه مدنظر است 

همچنان رویکرد حفاظتی نسبت 
به چنارها را لحاظ نمی کنند چون 
ارتفاع ساختمان ها را ۶ طبقه در 
نظر گرفته و تقریبًا شبیه با نقاط 

دیگر شهر به طور عام است

 آخرین خبرها از افزایش میزان خسارات باد و 
توفان پنجشنبه گذشته در جنوب ایران حکایت 
دارد. با اینکه به نظر می رسد که گرد و غبار درحال 
خروج از کشور ایران است اما به نظر می رسد که 
وضعیت در زاهدان و ریگان نامطلوب و نگران 
کننده است. از زاهدان شروع می کنیم، به گواه 
مسئوالن توفان و بادهای دو شبانه روز گذشته، 
در ۹ سال اخیر بی سابقه بود و به بسیاری از 
تاسیسات زیرساختی آسیب وارد کرده است 
و حتی درختان و تابلوهای اطالعاتی را از جا 

درآورده است. 

195 درخت از پا افتادند 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری 
سیستان و بلوچستان در این باره  به ایسنا گفته: 

باعث  زاهدان  در  گذشته  روز  شبانه  »توفان 
اصله   ۱۹5 شکستگی  و  برق  تیر   ۹ سقوط 
درخت شد. سرعت باد و گرد و خاک دیروز 
تا شب گذشته در زاهدان به ۱۰۱ کیلومتر بر 
ساعت رسید و شعاع دید افقی در محدوده 
فرودگاه این شهر را به صفر رساند. وزش این 
باد همچنین میزان غلظت ذرات غبار در زاهدان 

را به ۴۴.5 برابر حد مجاز رساند.«
علیرضا شهرکی با بیان این که خسارت توفان 
در استان در حال برآورد است، گفت: »در این 
مدت شاهد ریزش ۱۹ دیوار حیاط و محوطه 
و آسیب به ۱۳ خودرو بر اثر توفان شدید در 
زاهدان بودیم. در شبانه روز گذشته شاهد بسته 
شدن سه مسیر زاهدان- خاش، زاهدان- بم 

و زاهدان سه راهی دشتک بودیم که با تالش 
هم اینک  خدمات رسان  و  راهداری  نیروهای 
آن ها  در  تردد  و  باز  استان  مسیرهای  تمام 

امکان پذیر است.«
و حمل و نقل  راهداری  اداره  رئیس  به گفته   
به  شهر  این  در  اخیر  توفان  زاهدان  جاده ای 
و  نکرده  رحم  هشداردهنده  عالئم  و  تابلوها 
حدود ۶۰ تابلو اطالعاتی در مساحت 2۰۰ متر 

شدند.  تخریب  شهرستان  این  از  مربع 
پی  »در  گفته:  ایسنا  به  هم  میر  ذبیح هللا 
توفان  بروز  بر  مبنی  هواشناسی  هشدارهای 
بویژه  با گرد و خاک در استان  شدید همراه 
زاهدان تمامی نیروهای راهداری این اداره با 
آمادگی کامل در محورها مستقر شدند. در کنار 

تالش بی قفه راهداران برای بازگشایی مسیرها 
مسدود شده به دلیل سرعت باالی ۱۰۰ کیلومتر 
توفان در این شهرستان شاهد تخریب ۶۰ عدد 

تابلو اطالعاتی بودیم.«
و  شبکه  به  آسیب  باعث  زاهدان  توفان 
ایستگاه های پمپاژ آب زابل هم شده و تعدادی 
علیرضا  بود.  خارج کرده  مدار  از  را  آن ها  از 
آب و فاضالب  شرکت  مدیرعامل  قاسمی، 
است:»  گفته  ایرنا  به  سیستان و بلوچستان 
تیم های عملیاتی آب و فاضالب و توزیع برق 
سیستان و بلوچستان از شب گذشته در محل 
حادثه مستقر و در حال عملیات ترمیم و رفع 

هستند.« نقص 
ترمیم  این که پیش بینی می شود  بیان  با  او 

شبکه برق تاکنون ادامه دارد، گفت: »هم اینک 
خط انتقال آب به زاهدان با ظرفیت 5۰ درصد 
توجه  با  بنابراین  بوده  بهره برداری  حال  در 
به میزان کم آب ورودی به این شهر شرکت 
آب و فاضالب از شهروندان تقاضای مدیریت 
در مصرف آب و اجتناب از موارد غیرضروری 
مصرف آب تا برطرف شدن کامل این حادثه 

دارد.« را 

120 روستای ریگان در محاصره 
گرد و غبار  شدید 

چند ده کیلومتر آن طرف تر در جنوب کرمان 
شده  گزارش  هشدار  وضعیت  در  اوضاع  نیز 
وجود  از  ریگان  فرماندار  دیروز  صبح  است. 
گرد و غبار تا سه برابر حد مجاز در این شهرستان 
خبر داد. امین باقری، فرماندار ریگان به ایرنا 
گفته »وجود گرد و غبار شدید از صبح امروز در 
و  را خطرناک  ریگان  شرایط  این شهرستان 
مشکالت تنفسی برای شهروندان ایجاد کرده 
دید  کاهش  بر  عالوه  شدید  است. گرد و غبار 
را  شهرستان  این  روستای   ۱۱ راه  ریگان،  در 
نیز مسدود کرده است. همچنین ۱۳ شهروند 
مشکالت  برخی  دچار  نیز  شهرستان  ساکن 

شدند.«  تنفسی 
فرماندار ریگان تاکید کرد: »به گفته کارشناسان 
محیط زیست، گرد و غبار موجود در هوای ریگان 
سال  طول  در  شهرستان  این  شده  موجب 
فقط ۱۱ روز هوای سالم داشته باشد. ریگان 
در  بادی  فرسایش  بحران  کانون  بزرگترین 
کشور است و گرد و غبار تاکنون ۱۶ روستای این 
شهرستان را خالی از سکنه کرده و ۱5۰ روستا 
را در محاصره شن های روان قرار داده است. 
در حال حاضر ۱2۰ روستای ریگان در محاصره 

گرد و غبار شدید قرار دارند.« 
روستا   27 راه های  شدن  باز  از  همچنین  او 
خبر داده و نجات ۱7 سرنشین خودروهای در 

مانده.   گرد و غبار 

خروج مهمان ناخوانده از بوشهر 
در بوشهر اما اوضاع اندکی تحت کنترل 
درآمده و دیروز خبر رسیده که مهمان ناخوانده 
باالخره از شهر خارج می شود. پیام مساعدی، 
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر 
نقشه  های  بررسی  براساس   : ایمنا گفته  به 
هواشناسی پدیده گرد و غبار که از پنجشنبه شب 
اکثر مناطق این استان را درنوردیده است از 

شهر خارج می شود. 
او منشا گرد و غبار وارده شده به استان بوشهر 
را خارجی دانست و گفته منشا گرد و غبار از از 
کشور های عربستان و عراق  است که اکنون به 
تدریج از مناطق جنوبی استان در حال خارج 
شدن است و از امشب شرایط هوا در تمامی 
نقاط استان به وضعیت عادی تبدیل می شود.
به  اخیر  توفان های  خسارت هایی که  میزان 
شهرهای جنوبی ایران وارد کرده است، همچنان 
در حال اندازه گیری است اما آمارها حکایت از 
غبار گرفتگی محصوالت کشاورزی مزارع گندم 

و جو دارد. 

|پیام ما| گرد و غبار از پنجشنبه هفته پیش جنوب ایران را محاصره کرده است. توفان هایی که به گواه مسئوالن تنها در شهر زاهدان وزیده 
در 9 سال گذشته بی سابقه بوده. توفان محصوالت کشاورزی را خراب کرده و گندم و جو را زیر کشت غبار برده است. توفان بیماران 
تنفسی را راهی بیمارستان کرده و از ترس ممزوج شدن ذرات گرد و غبار با ویروس کرونا، بسیاری را خانه نشین اجباری کرده. با وجود 
اینکه کارشناسان اداره هواشناسی می گویند کیفیت هوا در چند روز آینده بهتر و وزش باد قطع می شود اما مسئوالن مدیریت بحران در 

استان کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان همچنان در آماده  باشند.

برگ سبز خودرو وانت پیکان OHV 1600  رنگ سفید شیری 
روغنی مدل 1393 با شماره موتور 118P0133243 و شماره 
شاسی NAAA36AA5EG717707 به شماره پالک 937 
ل 53 ایران 65 به نام سلمی فتاحی چشمه سفیدی فرزند 
حسینعلی کدملی 3149226929 مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد احسان فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 275 صادره از بم در مقطع کارشناسی رشته علمی کاربردی 
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد بم با شماره 4841 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم با نشانی بم- بلوار حوزه 

دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم ارسال نماید.

ال  جی   405 پژو  سواری  خودرو  سند  و  سبز  برگ 
 1390 مدل  متالیک  خاکستری  رنگ  آی   1800 ایکس 
شاسی  شماره  و   12490280246 موتور  شماره  با 
NAAM01CA8CE376012 به شماره پالک 461 ص 79 
ایران 65 به نام مهرداد شریفی کدملی 3020169501 فرزند 
حسین، مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی مفقودی

آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
شماره  رای  شرح  به  عباس  بندر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  اینکه  به  نظر 
عنوان  تحت  سلیمان  فرزند  صفا  خوش  مریم  خانم  مالکانه  تصرفات  مورخ۹۹/۱۱/۱۸   ۱۳۹۹۶۰۳2۳۱۳۶۰۰۰۸۸۴
نایبند جنوبی بخش یک  در  واقع  اصلی   -۱۴ از پالک  مربع قسمتی  متر   2۹۶/۱۰ به مساحت  یکباب خانه  ششدانگ 
را  خیراندیش  حسین  آقای  ملکی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  بمیزان  مذکور  قانون   ۳ ماده  و   ۱ ماده  استناد  به  بندرعباس 
تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  انتشار  از  گردید پس  مقرر  اولیه  مالک  به  به جهت عدم دسترسی  است  نموده  تایید 
فاقد سند رسمی مذکور در دو  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون   ۳ اجرای ماده  رو در  از همین  و  گردد 
اولین  تاریخ  از  ماه  دو  مهلت  چنانچه ظرف  میگردد  آگهی  و صاحبان حقوق  مالک  و  عموم  اطالع  روز جهت   ۱5 فاصله  به  نوبت 
انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق 
اعتراض  تسليم  تاريخ  از  بایست  معترض می  اعتراض  در صورت وصول  مقررات صادر خواهد گردید  وفق  و صالحیت  در حدود 
از سپری شدن مهلت  نماید چنانچه پس  به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست  اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  به 
اقدام خواهد نمود و صدور سند  بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت  اداره ثبت اسناد  ارائه تقدیم دادخواست  مذکور و عدم 

۹۹/۱۰۶5 م.الف  بود.  نخواهد  دادگاه  به  مراجعه متضرر  از  مانع  مالكيت 
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱2/۰۹-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱2/25

ابوالحسن دستوری رئیس اداره ثبت اسناد بندر عباس- منطقه یک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی- برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶2۰۰۰۸۹5  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک  گلباف  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
متقاضی خانم زهرا هادی زاده گوکی  فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۱۳ صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 2۳۸ مترمربع پالک سه فرعی از ۸5 – اصلی واقع در گلباف خیابان شهید رجائی کوچه ابن سینا سمت چپ 
درب اول خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین هادیزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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. م/الف ۱۴۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱2/۱۰-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۱2/25

محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9900123    
بدینوسیله به آقای مهدی حسنی کبوتر خانی  نام پدر عباس   تاریخ 
اجرایی  پرونده  بدهکار    ۳۰52۰7۶۳2۹ ملی  شماره  تولد۱۳۳۸.۰۹.۰7 
آدرس  به  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  کالسه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱2۱.۱  که 
اعالمی متن سند  شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر با چکهای به شماره ۴72۳2۴ 
و شماره ۶۹۹727 عهده بانک کشاورزی جمعا به  مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت چک 
بالمحل بدهکار می باشید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان بستانکار پرونده درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به کالسه 
۹۹۰۰۱2۳  در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شما  ابالغ  می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشرمی گردد و ظرف مدت ۱۰ روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9900065    
تاریخ  حسین    پدر  نام  حسنی   علیرضا  آقای  به  بدینوسیله 
اجرایی  پرونده  بدهکار  ملی ۳۰52۰7۴555   شماره  تولد۱۳۴۶.۰۶.۰۱  
آدرس  به  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  کالسه۱۳۹۹۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰۶۳.۱  که 
شماره  به  چک  با  برابر  می گردد که  ابالغ  نگردیده  شناخته  سند   متن  اعالمی 
۹۰۱.۱۳2۴5۸52  عهده بانک )پست بانک(  به  مبلغ ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت چک 
بالمحل بدهکار می باشید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان بستانکار پرونده درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به کالسه 
۹۹۰۰۰۶5  در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شما  ابالغ  می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشرمی گردد و ظرف مدت ۱۰ روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

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

نظــر بــه اینکــه طــول و ابعــاد و مســاحت رای شــماره  1397660317001005827-
97/12/13  برابــر رأی اصالحــی شــماره 139860317001003093-98/11/21 هیــأت 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز  تغییــر و اصــالح گردیــد  
و لــذا بدینوســیله تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای جاســم بروایــه  
ــی  ــماره مل ــه ش ــواز ب ــادره از اه ــنامه 368  ص ــهراب  بشــماره شناس ــد  س فرزن
1750670089 در یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 380/90  متــر مربــع در قســمتی 
ــداری شــده  موضــوع ســهام  ــده  بخــش 9 اهــواز خری از پــالک 58/25 باقیمان
شــماره 6481 کــوی باغــات شــاه ســهمی آقــای خدابنــده فرونــدا فرزنــد شــهریار  
)مالــک رســمی( کــه قبــالً طــی ارائــه قولنامــه عــادی بــه متقاضــی انتقــال یافتــه 
محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی شــود در صورتیک ــی م ــزده روز آگه پان
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را به 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول : 99/12/09(  )تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/25(

شماره م/الف:   5/2327
9690 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز-اکبر افشین 

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 
3181— 1399  مــورخ  99/11/11 تصرفــات خانــم / آقــای  علــی 
ــد حســین دارای کــد ملــی شــماره   عســاکره صــادره از خرمشــهر فرزن
1828254029 نســبت بــه یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 182/25 
متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــالک ثبتــی 2695/8 در  
ــور   ــه مرعشــی پ ــام ســهمی یدال ــار خروجــی بن ــواز  اخب بخــش 2 اه
ــب در دو  ــور مرات ــون مزب ــاده 3 قان ــر م ــده  براب ــدور رأی گردی ــه ص ب
نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا 
هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض 
داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه 
ــواز  ــالک اه ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ اعت
ــرف  ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــید دریاف ــلیم و رس تس
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات 
ــت  ــه اداره ثب ــم دادخواســت اخــذ و ب ــم و گواهــی تقدی ــی تقدی قضائ
محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض 
در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت 

خواهــد نمــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/12/09( )تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/25(

شماره م/الف:   5/2326
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت هللا           9691
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ارغوان بافی یکی از صنایع دستی خراسان رضوی بوده که از ۶۰۰ سال گذشته از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است./مهر

| برج گنبد کاووس|
در ایران باستان، برای راهنمایی مسافران در کنار راه ها 
و جاده ها، ساختمان های برج مانندی می ساختند که 
به آن ها میل یا منار می گفتند. میل یا منار در لغت 
به معنای محل نور و جای آتش است. این برج ها 
که عالوه بر کنار مسیرها در شهرها هم به منظور نشان 
دادن مکان اصلی بافت شهری ساخته می شده اند، 
معموال بنایی مستقل با تزئینات بسیار ساده بودند.

کارکرد این برج ها به این شکل بوده است که در قسمت 
تاج آن ها آتش روشن می کردند تا در شب های تاریک 
یا روزهای مه گرفته، راه و مقصد تشخیص داده شود. 
البته کارکردهای دیگری نیز برای این برج ها نقل شده 
است. برای پیام رسانی به مناطق دورتر با استفاده از 
پرتوهای نور از آتش موجود در این برج ها استفاده 
آجری  تمام  برج  بلندترین  میل گنبد که  می کردند. 
به سده ی  مربوط  تاریخی  ابنیه ی  است جزو  جهان 
پادشاهی  زمان  در  برج  این  است.  هجری  چهارم 
شمس المعالی، قابوس ابن وشمگیر از پادشاهان آل زیار 
ساخته شده است. بر اساس کتیبه ی آجری موجود 
در بنا که به خط کوفی نگاشته شده و گرداگرد برج 
نصب شده است، این برج در سال ۳۹7 هجری قمری 
)۳۸5 هجری شمسی برابر با ۳75 هجری یزدگردی( 

و بنا به دستور قابوس ابن وشمگیر بنا شده است. اگر 
چه معماری ایران دارای سبک های مختلفی هم چون 
و  یک سبک  دارای  تنها  و  نیست  اروپایی  معماری 
آن هم معماری ایران بوده، ولی بر طبق دسته بندی 
این  پیرنیا  مرحوم  دیدگاه  از  ایران  معماری  سبکی 
اولین ساختمان هایی است كه مرز بین  از  بنا یكی 
شیوه ی معماری خراسانی و رازی محسوب می شود 
اوایل دوره ی شیوه ی معماری  به  واقع، مربوط  و در 
از آجر و مالت  بنا تماما  رازی است. ساختمان این 
ساروج ساخته شده است. یکی از بارزترین ویژگی های 

شیوه ی معماری رازی، استفاده از آجر با بهترین کیفیت 
ممکن است. محل فعلی قرار گرفتن این برج، یعنی 
شهر گنبدکاووس در زمان ساخت برج، حومه ی شهر 
جرجان )گرگان( کهن، پایتخت حکومت آل زیار بوده 
است. پایه ی میل گنبد، بنایی است با ارتفاع ۱5 متر که 
با همان مصالح به کار رفته در برج ساخته شده و داخل 
آن به شکل سرداب طراحی شده است. البته امروزه جز 
قسمتی از پاکار طاق این سرداب، تمامی قسمت های 
کف آن به دلیل کاوش های فراوان جویندگان گنج های 

باستانی، تخریب شده است.  /کجارو

شهرقصه«  »سینما  و  قطبی  حمیدرضا  به کارگردانی  شب«  آن  »قطار 
رقابتی  بخش  در  حیدری  علی اکبر  و  علی محمدی  به کارگردانی کیوان 

درمی آیند. نمایش  به  دهلی نو  فیلم  بین المللی  جشنواره 
 جشنواره بین المللی فیلم دهلی نو از تاریخ 2۶ الی 2٨ مارس 2۰2۱ 

)۶ تا ٨ فروردین ۱۴۰۰( برگزار می شود./ایرنا

روزنامه سراسری »پیام ما« گزارش هایی  سال گذشته در چنین روزی 
با عنوان  نمودار ابتال در ایران افقی می شود؟ و بزرگترین زمین لغزش 
به  ترتیب  به  این گزارش ها  است.  داد کارکرده  رخ  مازندران  در  کشور 
افزایش تصاعدی مبتالیان و فوتی های ناشی از کرونا در ایران و مازندران 
بیشترین درصد وقوع زلزله در ایران است و می بایست راهکارهای مقابله 

با آن زودتر بیان شود ، اشاره داشت.

بولیمیا چیست؟یکی از اختالالت نسبتا شایع و از طرفی خطرناک، بولیمیا 
نام دارد. این اختالل، از جمله اختالالت تغذیه ای است که فرد با ابتال به آن، 
به پرخوری عصبی مبتال گشته و پس از آن با انجام اعمالی نظیر استفراغ 
خود خواسته )استفراغی که فرد خودش به صورت تلقینی و یا عمدی به 
وجود آورده است(، ورزش های سخت و سنگین، داروهایی جهت کاهش 

وزن و… از اضافه وزن خود جلوگیری به عمل می آورند./توانیتو

پویش نوروزی »بازینو« با شعار »سال نو، بازی نو« برای نخستین بار به همت 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای و با هدف حمایت از بازی های موبایلی برتر ایرانی 
کار خود را از اول فروردین ۱۴۰۰ آغاز می کند. پژمان مدیرعامل گفت: »این کار با 
رویکرد غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها در ایام تعطیالت نوروز و از سوی دیگر 
حمایت از کسب و کار بازی سازان ایرانی و رونق تولید داخلی سازوکار اجرای این 

پویش نوروزی را طراحی کرده است.«/مهر

ششمین دوره جایزه فیروزه در حالی برگزیدگان خود را شناخت که هیئت 
داوران این جشنواره، پژوهش و نقد در حوزه تولیدات فرهنگی را ضروری 
دانستند. در اختتامیه ی این جشنواره از کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان بابت مشارکت در تولید اسباب بازی سفالگر و حمایت مادی و 

معنوی در ترویج اسباب بازی در کشور تقدیر شد./مهر

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در احکامی 
جداگانه مریم معترف، هوشنگ توکلی، قطب الدین صادقی، محمدحسن 
اعضای  به عنوان  را  نمایشی(  قادر آشنا )مدیرکل هنرهای  و  ناصربخت 
شورای سیاستگذاری چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب کرد.

 )CFA( محققان »مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین
« در مطالعه اخیرشان موفق به شناسایی یک سیاه چاله 

کالن جرم در حرکت شده اند.
مدت هاست که دانشمندان این نظریه را مطرح کرده اند که 
سیاه چاله های کالن جرم می توانند در فضا پرسه بزنند اما 

شناسایی آن ها دشوار است.
»دومینیک پس« ستاره شناس مرکز اخترفیزیک و رهبر 
این مطالعه گفت: ما انتظار نداریم که اکثر سیاه چاله های 
کالن جرم در حال حرکت باشند. آن ها معموال تمایل دارند 
در یک مکان ثابت بمانند. آن ها به قدری سنگین هستند 
که حرکت کردن برای شان دشوار است. در نظر بگیرید که 
حرکت دادن توپ بولینگ چقدر می تواند از حرکت دادن 

یک توپ فوتبال دشوارتر باشد.
پس و همکارانش در پنج سال گذشته با مقایسه سرعت 
تا  بوده اند  در تالش  و کهکشان ها  سیاه چاله ها کالن جرم 
این اتفاق نادر را مشاهده کنند. طی این مطالعه محققان 
ابتدا ۱۰ کهکشان دور و چند سیاه چاله  کالن جرم را بررسی 
درون  که  را  سیاه چاله هایی  خاص  طور  به  آن ها  کردند. 
قرص های برافزایشی آن ها آب وجود دارد را مطالعه کردند. 
همان طور که آب به دور سیاه چاله می چرخد، یک پرتوی 

لیزری مانند نور رادیویی به نام »میزر« تولید می کند.
با مجموعه ای  را  از این مراحل ما آن ها  پس گفت: پس 
معروف  روش  از  استفاده  با  و  رادیویی  آنتن های  از 
تداخل سنجی خط پایه بسیار طوالنی)VLBI( مورد مطالعه 

دادیم./ایسنا قرار 

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من

که جز مالل نصیبی نمی برید از من

زمین سوخته ام ناامید و بی برکت

که جز مراتع نفرت نمی چرید از من

عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز

در انتظار نفس های دیگرید ازمن

خزان به قیمت جان جار می زنید اما

بهار را به پشیزی نمی خرید از من

شما هر آینه ، آیینه اید و من همه آه

عجیب نیست کز این سان مکدرید از من

نه در تبری من نیز بیم رسوایی است

به لب مباد که نامی بیاورید از من

اگر فرو بنشیند ز خون من عطشی

چه جای واهمه تیغ از شما ورید از من

چه پیک الیق پیغمبری به سوی شماست؟

شما که قاصد صد شانه بر سرید از من

برایتان چه بگویم زیاده بانوی من

شما که با غم من آشناترید از من

حسین منزوی

| سینما | | بازی های یارانه ای | | اسباب بازی | | تیاتر |

یک سیاه چاله در حال حرکت شناسایی شد

اسب های سالمند بعضا چند موی خاکستری در اطراف 
چشم  و پوزه خود دارند. این موها در اسب هایی که پوست 
با  خاکستری  اسب  یک  است.  مشخص تر  دارند،  تیره 
افزایش سن سفید و خالدار می شود. معموال وقتی اسب 
خاکستری به سن ۱5 سالگی یا بیشتر می رسد، رنگش 
سالمند  اسب  یک  پوست  بافت  می شود.  سفید  کامال 
شل تر است و پوست و موی او زبرتر خواهد بود. همچنین، 
ممکن است پوست اسب ضخیم تر و خشک تر شده و 
دیگر درخشش گذشته را نداشته باشد. طرز راه رفتن اسب 
سالمند ممکن است نامنظم شود، که بر اثر ضعف عضالت 

و آرتروز مفاصل ایجاد می شود. به همین دلیل، ورزش به 
همراه یک رژیم غذایی خوب، برخورداری از وزن مناسب 
و در صورت لزوم، فراهم کردن مکمل برای ترمیم بافت 

اهمیت دارد.
است  ممکن  شما  اسب  می کند.  تغییر  اسب  اشتهای 
غذا خوردن  زمان  و  غذایی  وعده های  برای  اولویت هایی 
دندان های  و  بلند  جلویِی  دندان های  باشد.  داشته  خود 
پشتی خراب و از دست رفته، از جمله نشانه های ظاهری 
یک اسب سالمند هستند. وقتی اسب به سن ۱5 سالگی 
می رسد، شیارهایی در قسمت بیرونی دندان هایش ایجاد 
می شود که ممکن است دندان هایش را زرد و لکه دار کنند. 

petha.ir

نشانه های پیر شدن اسب

انسان هاست  روابط  از  منسجم  روایتی  هستی  بار  کتاب 
و  او گذشته  دارد.  روان کاوانه  و  فلسفی  درون مایه ای  که 
سابقه ی خانوادگی آدم ها را در شکل گیری شخصیت شان 
پایین  سن  در  که  ناخوداگاه  تاثیر  کوندرا  می داند.  موثر 
معموال به شکل نادرستی شکل می گیرد را در برداشتی که 
از محیط بیرون دارند  هر کدام از شخصیت های داستان 
را واکاوی می کند. کوندرا وزن زندگی را به دو  کفه ی ترازو 
بار هستی روی بشر؟ یا سبکی  شبیه می داند؛ سنگینی 

او چهار شخصیت اصلی کتاب یعنی توما، ترزا، سابینا و 
فرانز را در موقعیت هایی قرار می دهد تا جوابی برای این 
سوال که بخشی از متن کتاب است، پیدا کند. »چگونه بار 
هستی را به دوش می کشیم؟ آیا سنگینی بار، هول انگیز 
در  را  ما  بار،  سنگین ترین  است؟  دلپذیر  آن  سبکی  و 
زمین  روی  به  و  می کند  خم  خود  زیر  به  می شکند،  هم 
می فشارد. بار، هر چه سنگین تر باشد، زندگی ما به زمین 

است. حقیقی تر  و  واقعی تر  نزدیک تر، 

| بار هستی | 
| نویسنده : میالن کوندرا

مترجم : پرویز همایون پور |


