
در بیانیه الریجانی به شورای نگهبان مطرح شد

 شورای نگهبان دالیل
رد صالحیتم را اعالم کند

الریجانی گفت: شورای نگهبان کلیه دالیل عدم احراز صالحیت اینجانب را بدون 
هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعالم فرمایید. 

سازمان جهانی انرژی اعالم کرد

محرومیت کشورهای 
درحال توسعه از بودجه 
کاهش گازهای گلخانه ای

سازمان جهانی انرژی در گزارشی که به تازگی منتشر 
کرده است اعالم می کند که کشورهای درحال توسعه 
اقدامات  انجام  مالی  توانایی  نوظهور  اقتصادهای  و 
گازهای  کاهش  پروژه  هدف  به  دستیابی  برای 

گلخانه ای را ندارند.

خاک برداری برای ساخت یک بوستان 
در همسایگی برج سلجوقی شهر ری به 
پیدایش آثار معماری تاریخی انجامید

کشف تازه 
 باستان شناسان

 کنار برج طغرل
|پیام ما|قرار بود در کنار برج سلجوقی ری، »بوستان 
صدوق« را بسازند. سازمان نوسازی شهرداری تهران 
بنا داشت این بوستان را در جبهه غربی برج تاریخی 

طغرل بر پا کند.

 دبیرکل سازمان ملل با اشاره 
به تغییرات آب و هوایی:

در حال رسیدن به نقطه 
بی بازگشت  هستیم

که  است  داده  هشدار  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
کشورهای ثروتمند با عدم استفاده از اقتصاد سبز به 
کووید-19،  همه گیر  بیماری  از  شدن  خارج  منظور 
»فرصتی فراموش نشدنی« را از دست می دهد. پیش از 
جلسه رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی در نشست گروه 
7 در بریتانیا، آنتونیو گوترش گفته که نگران است که 
کشورهای ثروتمند، از آغاز همه گیری کرونا، میلیاردها دالر 
صرف  پاک،  انرژی های  در  کردن  هزینه  به جای  را 

سوخت های فسیلی کرده اند. گرما  درجازموریان »جان« می  گیرد
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان: حتی در صورت اختصاص حقابه از سد جیرفت، باز هم تاالب جازموریان احیا نمی شود

بر اثر خشکیدگی جنوب کرمان و افزایش شدید دما، پدر و فرزند اهل دلگان جان باختند 

 نظرخواهی »پیام ما« از پژوهشگران اجتماعی 
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نماینده ایران در سازمان ملل با بیان اینکه تحریم ها موجب محروم 
شدن مردم ایران از بسیاری از حقوقشان شده است، تاکید کرد که تمام 
تحریم های غیرانسانی باید »همین االن« برداشته شود. به گزارش ایسنا، 
مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل طی 
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: تحریم های آمریکا نه تنها 
مردم ایران را از دسترسی به دارو محروم کرده، بلکه مانع از این شده است 
که بتوانیم بدهی معوقه خود را به سازمان ملل پرداخت کنیم.او ادامه داد: 
سازمان ملل پس از بیش از شش ماه کار روی این مسئله، سرانجام 
اعالم کرد که این مبلغ را دریافت کرده است. روانچی همچنین در پیام 
خود تاکید کرد: تمام تحریم های غیرانسانی باید »اکنون« برداشته شود. 
بنابراین گزارش، رئیس دوره ای مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه در 
جلسه ای اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران مبلغ الزم را برای بازپس 
گرفتن حق رای خود در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت کرده است.

تاکید روانچی بر لزوم رفع فوری 
تحریم های غیرانسانی آمریکا علیه ایران
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روابط عمومی شرکت معادن اسفندقه )سهامی خاص(

اصالحیه آگهی فراخوان  
عمومی ارزیابی کیفی:

بازگشت به آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی )RFQ( مندرج در تاریخ های 
طرح  در  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  موضوع   ،1400/3/22 و   1400/3/20
انتقال )B.O.T( کارخانه فروکروم اسفندقه با ظرفیت  احداث،بهره برداری و 
اسمی ساالنه 20 هزار تن، بدینوسیله به اطالع می رساند اصالحات زیر در آگهی 
اعالم  و شفاف سازی  اطالع  مراتب جهت  لذا  است،  آمده  به عمل  فرخوان 
می گردد. : 1- کلمه انتقال )B.O.T( از موضوع فراخوان حذف می گردد . 2-   

هزینه درج آگهی نیز  بر عهده سرمایه پذیر می باشد.

صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد 
شرکت معادن اسفندقه )سهامی خاص(

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1400/03/25 تا تاریخ 1400/04/01.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/15.
o-زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز  چهارشنبه تاریخ 1400/04/16.

o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

165/ج99/3

ایاب و ذهاب عوامل نظارتی در 
پروژه های راهسازی و مسکن 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب 

استان کرمان

1،028،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
به صورت مقطوع20،542،388،095

نوبت اولفراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 

آگهي  مناقصات عمومی 
یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

نوبت دوم

   شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

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

3- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 8:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20 لغایت ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ  1400/03/25 
4- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه،تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام 

نمایند.
5 - آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار : بر اساس اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه ، حداکثر تا ساعت 09:00 
صبح روز بازگشایی مناقصه مطابق با جدول باال و از طریق سامانه ستاد می باشد .به پیشنهادهای فاقد امضاء الکترونیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با در دست 

داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی آزاد است .
6 - محل برگزاری مناقصه : از طریق سامانه ستاد و در محل شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان  , ساختمان شماره یك ، طبقه اول  ، سالن كنفرانس شركت .

7-  تضمین شركت در فرایند ارجاع کار : مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع کار طبق آئین نامه تضمین شرکت توانیر محاسبه گردیده است و ارائه آن صرفا  به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی ، فیش 
واریزی نقدی و یا گواهی خالص مطالبات قطعی بر اساس مبالغ مندرج در اسناد مناقصه قابل پذیرش است.

8-  مناقصات یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشد .
9- کلیه مراحل برگزاری مناقصات شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه 

مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ساختمان 

شماره 3 اداره تداركات و قرادادها  تلفن -03432520003               
11- شرکتهایی می توانند در مناقصات 9-1400 ، 10-1400 و 11-1400 شرکت کنند که دارای گواهی رتبه بندی رشته نیرو )برق( از سازمان برنامه و بودجه /سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

12- سایر فعالیت ها بایستی دارای گواهینامه رتبه بندی از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی بر اساس قیمت پیشنهادی باشند.
13- شرکت کنندگان در کلیه مناقصات باید دارای گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی باشند و ارائه آن به همراه اسناد مناقصه الزامی است.

14- در صورتیکه مبلغ پایه فعالیت پیشنهادی از 65،000،000،000ریال بیشتر باشد ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تایید موسسات عضو جامعه حسابدارن رسمی بهمراه اسناد مناقصه الزامی 
میباشد. شرکتهای تازه تاسیس ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تاسیس،موظفند برنامه کسب و کار سه سال آتی خود را که به اطالع حسابرس رسمی شرکت رسیده است را ارائه نمایند.

ضمنا این آگهی عینا در پایگاه های اطالع رسانی زیر درج می گردد.

منطقه عملیاتیعنوان مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ برآوردی 
مناقصه)ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در فرایند ارجاع 

کار)ریال(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

تاریخ بازگشایی 
اسناد در 

سامانه ستاد

11400 -9

واگذاري فعاليتهاي پاسخگويي 121، 

سرويس و عمليات، تعمير و نگهداري، 

خط گرم 

شمال شرق و شمال غرب 

استان کرمان )شهرستاهای 

رفسنجان، انار، شهربابک، راور، 

زرند و کوهبنان(

150،763،671،3925،172،911،0002000005630000021

ساعت 10:30 

صبح روز 

شنبه مورخ 

1400/04/05

21400 -10

واگذاري فعاليتهاي پاسخگويي 

121، سرويس و عمليات، تعمير و 

نگهداري، خط گرم ، سرویس تجهیزات 

اتوماسیون و سامانه های خورشیدی

134،403،428،1714،682،103،0002000005630000022شهر کرمان و کوهپایه

31400 -11

واگذاري فعاليتهاي پاسخگويي 

121، سرويس و عمليات، تعمير و 

نگهداري، خط گرم ، سرویس تجهیزات 

اتوماسیون و سامانه های خورشیدی

چترود، شهداد، راین، باغین، 

گلباف و ماهان
89،947،787،7423،348،434،0002000005630000023

تامین خودروهای سبک- تجدید6- 41400
شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
ساعت 10:30 14،836،500،0001،066،825،0002000005630000024

صبح روز 

یکشنبه مورخ 

1400/04/06 خدمات نگهداری فضای سبز- تجدید7- 51400
شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
7،608،989،016705،450،0002000005630000025

 1-نام مناقصه گزار  : شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 
2- موضوع مناقصات بشرح جدول پیوست )) تمامی مبالغ به ریال می باشد((

آب را 
َهدر ندهیم
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گوترش در مقر سازمان ملل در نیویورک به 
گاردین گفته است: »خیلی بیش از اینها 
تبعات و عواقب هستم.«  نگران  ناامیدم؛ 
حاصل  اطمینان  »باید  است:  افزوده  او 
کنیم که این روند را برمی گردانیم، نه اینکه 
همین روند را فقط حفظ کنیم. واضح است 
که داریم به نقطه ای بی بازگشت می رسیم.« 
دبیرکل سازمان ملل در این مصاحبه گفته 
است: »خرج کردن میلیاردها دالر و استفاده 
بازگرداندن  برای  موقعیت  این  از  نکردن 
این روند و سرمایه گذاری نکردن گسترده 
در اقتصاد سبز، یک فرصت از دست رفته 

غیرقابل بخشش خواهد بود.«
به گزارش گاردین، یک تجزیه وتحلیل اخیر 
 –  7 گروه  کشورهای  که  می دهد  نشان 
بریتانیا، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان 
و ژاپن- از آغاز همه گیری کرونا، برای حمایت 
میلیارد   189 گاز،  و  زغال سنگ  نفت،  از 
دالر هزینه کرده اند و همچنین کمک های 
نجات مالی را به بخش های هواپیمایی و 
خودرویی ارائه کرده اند. این عدد، 40 میلیارد 
دالر بیشتر از سرمایه گذاری هایی است که 
شده  هزینه  تجدیدپذیر  انرژی های  برای 

است.  
جمله  از  جهان،  رهبران  از  تن  چندین 
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و 
محوری  بر  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
احیای  دوران  در  آب  وهوایی  بحران  بودن 
اقتصادی پس از کرونا، تاکید کرده اند. در 
حال حاضر بسیاری از شهرهای دنیا پس از 
همه گیری کرونا، از دوچرخه سواران و عابران 
پیاده حمایت کرده اند و خیابان هایی را که 
پیش تر در سلطه ماشین ها بود، در اختیار 

داده اند. قرار  دوچرخه سواران 

برای   7 حالی که کشورهای گروه  در  اما 
متوقف کردن حمایت مالی از زغال سنگ 
کشورهای  ثروتمندترین  کرده اند،  توافق 
جهان، میلیاردها دالر را صرف توسعه گاز، 
یعنی دیگر سوخت فسیلی کرده اند و این 
حمایت مالی در میان کشورهای کم درآمد 
از  برابِر حمایت  نیمه جنوبی، حدود چهار 
به  است.  خورشیدی  یا  بادی  پروژه های 
گفته آژانس بین المللی انرژی، با آغاز باز 
شدن اقتصادها در جهان، انتظار می رود که 
انتشار گازهای گرم کننده زمین برای دومین 
سال متوالی، به بیشترین حد سالیانه خود 
دبیرکل  آنتونیو گوترش،  برسد.  تاریخ  در 
تعهدات گروه 7  از  ملل گفته که  سازمان 
استقبال می کند، زیرا »بسیاری از کشورها 
هنوز به زغال سنگ معتاد هستند« اما برای 
شکست«  یا  پیروزی  »سال  او  آنچه که 
مهم  نشست  به  چیزها  خیلی  نامیده، 
در  نوامبر  ماه  در  ملل  آب وهوایی سازمان 

دارد. بستگی  اسکاتلند 
یارانه های  باید  »ما  است:  گوترش گفته 
این  کنیم؛  قطع  را  فسیلی  سوخت های 
یک موضوع بسیار مهم است. ما باید به 
هزینه های واقعِی موجود در اقتصاد، یعنی 
هزینه های کربن نگاه کنیم. اگر به درستی، 
این هزینه ها را درنظر بگیریم، بدیهی است 
انجام  سرمایه گذاری های  از  بسیاری  که 
شده برای سوخت های فسیلی در مرحله 
احیای اقتصادی، سودآور نخواهد بود. اینها 
دارایی های سرگردان و بدون آینده هستند.«
در  ملل  سازمان  دبیرکل  اصلی  اولویت 
اجالس گروه 7، فشار بر رهبران حاضر در 
این نشست در مورد موضوع مورد مناقشه 
از  بخشی  بود.  خواهد  اقلیمی  مالی  امور 

توافق اقلیمی پاریس که در سال 2015 بر 
سر آن توافق شد، این بود که سالیانه 100 
توسعه  به کشورهای در حال  میلیارد دالر 
با  مقابله  برای  را  آنها خود  تا  کمک کنند 
امواج گرمایی و سایر  سیل، خشکسالی، 
تاثیرات بحران آب وهوایی بر روی جوامع، 

آماده کنند.
پرداخت  کامل  طور  به  هیچ گاه  پول  این 
این حال گوترش گفته است که  با  نشد، 
بحران  با  بخواهیم  که  است  »ناممکن« 
آب وهوایی به طور موثری مقابله کنیم اما 
به کشورهای فقیرتر کمکی نکنیم. او گفته 
است که کشورهای گروه 7 باید این پول را 
به منظور »بازسازی اعتماِد« کشورهای در 

پرداخت کنند. توسعه،  حال 
»این  است:  ملل گفته  سازمان  کل  دبیر 
اقدامات  است.  حیاتی  دالر،  میلیارد   100
آب وهوایی تاکنون با هدف کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای صورت گرفته است. اما 
سازگاری  در  توسعه،  حال  در  کشورهای 
آب وهوایی،  تغییرات  موجود  تاثیرات  با 
مشکالت بزرگی دارند.« گوترش گفته که 
رئیس جمهوری  بایدن،  جو  است  امیدوار 
ایاالت متحده آمریکا، پس از دوران دونالد 
دیپلماسی  درگیر  دوباره  را  خود  ترامپ، 
سایر  بتواند  آب وهوایی کرده،  بین المللی 
کشورها را برای پایبندی به تعهدات شان در 
ارائه کمک های مالی آب وهوایی، به حرکت 

درآورد.
مرکز  مدیر  هوک،  سالیمول  حال،  این  با 
در  آب وهوا  توسعه  و  تغییر  بین المللی 
بنگالدش، می گوید که آمریکا، باید کارهای 
زیادی را انجام دهد: »بایدن راه دشواری 
را در پیش دارد چون این آمریکای دوران 

وارد کرده  را  خسارت  این  بود که  ترامپ 
است.«

 افزایش دمای بیش از
 1.5 درجه ای

دانشمندان اخیرا هشدار داده اند که جهان 
دمای  افزایش  متوسط  حد  است  ممکن 
1.5 درجه سانتی گرادی را که در توافقنامه 
پاریس تعیین شده بود، در 5 سال آینده 
– البته به طور موقت- رد کند. با این حال، 
گوترش گفته است که »نه تنها ممکن است، 
از  برای ممانعت  بلکه ضروری است« که 
گرم شدن زمین بیش از این اندازه، تالش 
کنیم، چرا که هر افزایش دمایی فراتر از آن، 
تاثیرات ویرانگر آب وهوایی خواهد داشت. او 
گفته است: »هنوز فرصت باقی مانده است 
اما روی لبه قرار گرفته ایم. وقتی در آستانه 
پرتگاه هستید، باید مطمئن شوید که گام 
بعدی خود را در مسیر درستی برمی دارید.«

دانشمندان  از  گروهی  دیگر،  سوی  از 
 7 گروه  رهبران  از  آب وهوایی  برجسته 
خواسته اند که هزینه های سنگین ناشی از 
عدم حفظ گرمایش زمین در زیر 1.5 درجه 

بگیرند. نظر  در  را  سانتی گراد 
دانشگاه  یو.سی.ال،  از  دانشمندانی 
اکستر و مرکز بین المللی تغییر و توسعه 
اعالم کرده اند که  منشوری  در  آب وهوایی، 
گذر از حد افزایش دمای 1.5 درجه ای که 
در توافق پاریس تعیین شده، بسیار بیشتر 
کشورهای  به  جهانی  مالی  کمک های  از 
فقیر برای رسیدن به این حد از گرمایش، 

بود. خواهد  هزینه بر 
دولت ها،  امیدوارند  اعالم کرده اند که  آنها 
مشاغل و مردم از این منشور پیروی کنند 
برای کمک های  گفت وگوها  بر  بتوانند  تا 
مالی آب وهوایی تاثیر بگذارند و در اجالس 
به Cop26 که  موسوم  بعدی  آب وهوایی 
در ماه نوامبر، در گالسکوی اسکاتلند برگزار 

می شود، تصمیماتی کلیدی گرفته شود.
تاثیرات  معرض  در  بیشترین کسانی که 
بحران آب وهوایی هستند، در نیمکره جنوبی، 
یعنی در کشورهای کم درآمد حضور دارند، اما 
این کشورها مسئول انتشار کمترین گازهای 
گلخانه ای در سطح جهان هستند. در این 
برای کاهش کافِی  شده که  گفته  منشور 
انتشار گازهای گلخانه ای، کشورهای ثروتمند 
باید به کشورهای فقیرتر، غرامت بدهند و 
جبران خسارت کنند. همچنین این مبالغ 
کشورهای  مسئولیت  منعکس کننده  باید 
آسیب پذیری  و  بحران  این  در  ثروتمند 

کشورهای فقیر باشد.
کشورهای  تشویق  هدف  با  منشور  این 
کشورهای  از  حمایت  برای  ثروتمند 
کم ثروت تر ایجاد شده تا اوال این کشورهای 
فقیر بتوانند کربن زدایی کنند و ثانیا بتوانند 
اقدامات الزم را برای محافظت از خانه ها، 
مشاغل و زمین های خود در مقابل اتفاقات 
شدید  حوادث  مثل  اقلیم،  با  مرتبط 
آب وهوایی، بهداشت ضعیف، از بین رفتن 
غذایی  امنیت  افتادن  خطر  به  و  مشاغل 

دهند. انجام 
دانشمندان این موضوع را روشن کرده اند که 
انتشار گازهای گلخانه ای باید تا سال 2030 
به نصف کاهش یابد تا جهان با افزایش 
سانتی گرادی  درجه   1.5 از  بیش  دمای 
مواجه نشود. آستانه ای که ورای آن حوادث 
ُلرد  پیشتر  است.  آب وهوایی  وحشتناک 
بود:  گفته  اقلیمی  اقتصاددان  استرن، 
»این لحظه ای حیاتی در تاریخ است. یا از 
همه گیری به شکلی قدرتمند و پایدار بیرون 

می آییم، یا نه.«

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تغییرات آب و هوایی:

در حال رسیدن به نقطه بی بازگشت هستیم

روحانی:
این روزها شاهد تحریف 

و تغییر و آمار غلط و 
دروغ هستیم

انجام  اقدامات  برشمردن  با  رئیس جمهور 
شده در حوزه سالمت و مهار بیماری کرونا 
روزها شاهد تحریف  این  در کشور گفت: 
به  هستیم.  دروغ  و  غلط  آمار  و  تغییر  و 
حسن  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش 
با کرونا،  مقابله  ستاد  جلسه  در  روحانی 
برای  شده  انجام  تالش های  به  اشاره  با 
تامین تجهیزات مقابله با کرونا اظهار کرد: 
این کار سخت بود، ولی این این تجهیزات 
بیمارستان ها  همه  شد.  تولید  داخل  در 
دارای تجهیزات است. 242سی تی اسکن 
در  او  قرار گرفت.  بیمارستان ها  اختیار  در 
کمبود  دچار  ماه  طول16  در  گفت:  ادامه 
به  نسبت  حیرتم  دچار  نشدیم.  تخت 
الفاظی صحبت  با  کسانی که درباره کرونا 
در  را  بیماران  برخی کشورها  در  می کنند. 
ما  اما  می دادند،  قرار  بیمارستان  بیرون 
مورد  یک  اگر  نشدیم.  شرایط  این  وارد 
ببینید  بود، در رسانه ها  داده  ایران رخ  در 
کمبود  دچار  ما  می افتاد.  اتفاقی  چه 
از  ناشی  آن  از  بخشی  نشدیم که  تخت 
سه  این  برخی  بود  سالمت  تحول  طرح 
کلمه را نمی فهمند. ده ها رهبر دنیا به من 
کردید؟  اجرا  را  طرح  این  چگونه  گفتند 
به  روستاها  در  و  درصد   10 به  بیمار  سهم 
این ریاضی  5 درصد رسید. چطور بعضی 

نمی فهمند؟ را  ساده 
زمینه  در  دولت  کار  داد:  ادامه  روحانی 
بوده  بی نظیر  ایران  تاریخ  در  سالمت 
است. تاریخ ایران را از زمان هخامنشیان 
کل  دولت   این  ابتدای  در  بزنید.  ورق 
بوده  هزار   90 حدود  بیمارستانی  تخت 
160 هزار تخت تحویل  که تا پایان دولت 
قدیمی  تخت های  از  بسیاری  می دهیم. 
پزشک  است.  شده  کامل  بازسازی 
رها  را  و مشهد  اصفهان، شیراز  متخصص 
به  رفت.  دورافتاده  شهرستان  به  و  کرد 
برود،  استان  مرکز  به  بیمار  اینکه  جای 
من  مخیله  در  رفت.  او  کنار  متخصص 
کند.  شک  کسی  چیز  سه  درباره  نمیاد 
طرح  و  دیجیتال  تحوالت  برجام،  درباره 
این  بود.  بدیهیات  از  سه  این  سالمت. 
آمار غلط  و  تغییر  و  روزها شاهد تحریف 

هستیم. دروغ  و 
او در ادامه با اشاره به نقش مقام معظم 
بیماری  مهار  در  تقلید  مراجع  و  رهبری 
معظم  مقام  گفت:  کشور،  در  کرونا 
من  می فرمود  مسأله ای  هر  در  رهبری 
هستم.  کرونا  ستاد  سیاست های  تابع 
فاطمیه  و  محرم  ماه  روزه  رهبری  اگر 
همه  که  می داد  نشان  می نشست  تنها 
باید رعایت کنند. کار و بیان ایشان خیلی 
داده  فتوا  همه  هم  مراجع  داشت.  نقش 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  و 
کردند و همه کمک کردند. توضیحات زیاد 
انجام  بی انصافی های  خاطر  به  اما  است 

دادم. را  توضیحات  این  من  شده 
بیماری  از  اطالع رسانی  در  تاکید کرد:  او 
به  نشد.  سهل انگاری  آن  یک  کرونا 
بالفاصله  که  کردیم  اعالم  بهداشت  وزیر 
از  یکی  ایران  اعالم کند.  را  بیماری  ورود 
ما  بود.  آمار  بیان  در  منظم ترین کشورها 
هر روز بدون استثنا  آمار را اعالم کردیم. 
بزرگترین  از  یکی  شفاف  اطالع رسانی 
بود.  بهداشت  وزارت  و  دولت  افتخارات 
نمی توانید  است که  بدیهیات  از  شفافیت 
آن را از دولت بگیرید. دسترسی مردم به 
اطالعات و شفافیت مثل دولت یازدهم و 
دوازدهم است. بعضی کشورها هنوز اعالم 
نمی کنند. ما بر تعارض منافع و مبارزه با 
تهیه  را  آن  الیحه  و  تاکید کردیم  فساد  
یازدهم  و  دهم  مجلس  در  اما  کردیم  

می خورد. خاک 
واکسن  مسأله  در  اینکه  بیان  با  روحانی 
چقدر  واکسن ها  که  بود  زیادی  بحث 
از  اگر  گفت  یکی  گفت:  است،  دقیق 
گفت  یکی  نمی زنم،  من  بیاورید  شرق 
یکی گفت  نمی زنم.  من  بیاورید  غرب  از 
واکسن  ما گفتیم  نمی زنم.  واکسن  اصال 
روز  یک  و  شود  وارد  قدرت  با  خارجی 
کواکس  دریافت  برای  ما  نشود.  تاخیر 
دز  و800  میلیون   16 و  کردیم  نام  ثبت 
سفارش دادیم و از اولین کشورها بودیم.  
آغاز  را  کشورها  سایر  از  خرید  فوری 
کردیم. به شرکت های خصوص هم مجوز 
از  بیش  بود.  آن سخت  تهیه  ولی  دادیم 
همچنان  و  است  شده  تزریق  میلیون   5
خود  توان  همه  و  می کنیم  وارد  واکسن 
می دهیم  ادامه  را  داخلی  واکسن  برای 
امیدواریم  و  است  نزدیک  واکسن  دو  و 
گفت:  پایان  در  او  شود.  وارد  زودی  به 
وقتی تعداد فوتی ها بر مبنای میلیون نفر 
51 امین کشور  دنیا  در  بگیریم،  نظر  در  را 
ما سخت تر  از  و شرایط50 کشور  هستیم 
هند،  فرانسه،  آلمان،  مثل  است  بوده 

آمریکا. و  سوئیس  برزیل، 

 طرح سناتورهای جمهوری خواه
 در مورد برجام:

هرگونه توافق هسته ای آمریکا با 
ایران باید به تصویب سنا برسد

طرحی  آمریکا  جمهوری خواه  سناتورهای  از  تعدادی 
موضوع  در  ایران  با  توافق  هرگونه  داده اند که  ارائه  را 
به  می کند.  سنا  مجلس  تایید  به  منوط  را  هسته ای 
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، جمعی از 
سناتورهای جمهوری خواه طرحی را ارائه کردند که به 
موجب آن، هرگونه توافق آمریکا با ایران درخصوص 
برنامه هسته ای این کشور باید از سوی مجلس سنا 
به تصویب برسد. این طرح با ابتکار عمل ران جانسون، 
نماینده جمهوری خواه ایالت ویسکانسین به همراه 21 
سنا  مجلس  در  جمهوری خواه  اعضای  از  دیگر  نفر 
مطرح شده است که بر اساس آن، هر توافقی با تهران 
باید به عنوان یک معاهده در نظر گرفته شود که برای 
امضا شدن نیازمند موافقت دو سوم سناتورها است.
گفته می شود سناتورهای جمهوری خواه چندان امیدی 
برای تصویب این طرح در مجلس سنا ندارند چرا که 
کنترل سنا در اختیار نمایندگان دموکرات است اما این 
مخالفان  تالش های  آخرین  نشان دهنده  آنها،  اقدام 
آمریکا  بازگشت  مسیر  در  مانع تراشی  برای  برجام 
مخالفان  از  جانسون که  ران  سناتور  است.  توافق  به 
بازگشت برجام است  بایدن درباره  رایزنی های دولت 
در بیانیه ای به طرح ادعاهایی علیه ایران پرداخت و 
مدعی شد که هر توافقی با ایران خطراتی را به همراه 
دارد که بر کل کشور )آمریکا( تاثیرگذار خواهد بود. او 
در ادامه گفت که به همین دلیل و برای حفظ امنیت 
آمریکایی ها و صلح در جهان، این توافق باید به صورت 
سنا  مجلس  تصویب  نیازمند  باشد که  معاهده  یک 
است. این طرح در حالی ارائه شده است که دولت جو 
مذاکرات  انجام  حال  در  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن، 
به تعهدات  بازگشت  و  توافق هسته ای  احیای  درباره 

واشنگتن در این توافق است.

واکنش پوتین به خبر فروش 
ماهواره روسی به ایران

رسانه  یک  ادعایی  گزارش  روسیه  رئیس جمهور 
یک  فروش  برای  مسکو  قصد  بر  مبنی  آمریکایی 
ماهواره پیشرفته به ایران را رد کرد. به گزارش ایسنا، 
گفت وگو  در  روسیه  رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
جمعه  روز  گزارش  درباره  نیوز  ان.بی.سی  شبکه  با 
روزنامه واشنگتن پست که در آن ادعا شده بود، مسکو 
قصد دارد یک سیستم ماهواره ای پیشرفته به ایران 
بفروشد، تاکید کرد که این خبر جعلی است. پوتین 
اظهار داشت: این فقط یک خبر جعلی است. دست کم 
آنهایی  احتماال  هستم.  بی اطالع  موضوع  این  از  من 
که در این خصوص صحبت کرده اند، بیشتر می دانند. 
این )خبر( کامال بی معنی و مزخرف است. او در عین 
شامل  همکاری،  برنامه های  ایران  با  ما  افزود:  حال 

داریم. نظامی  و  فنی  همکاری های 
روزنامه واشنگتن پست در گزارش روز جمعه خود به 
نقل از مقامات آمریکایی و خاورمیانه مدعی شد که 
ایران قرار است یک ماهواره از روسیه دریافت کند که 
توان تهران را برای گردآوری اطالعات از اهداف مختلف 
به طور چشم گیری افزایش خواهد داد و این، می تواند 

برای اسرائیل و آمریکا دردسر ساز باشد.
)پنتاگون(  آمریکا  دفاع  وزارت  جان کربی سخنگوی 
نیز در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره 
تصریح  پست  واشنگتن  روزنامه  جمعه  روز  گزارش 
کرد: نمی توانم این گزارش ها را تایید کنم. من به طور 
قطع قصد ندارم درباره مسائل اطالعاتی در اینجا حرف 
بزنم و فکر می کنم سوال خوبی است که از مقامات 

مسکو و تهران پرسیده شود.

دبیرکل سازمان ملل: ناممکن 
است که بخواهیم با بحران 
آب وهوایی به طور موثری 
مقابله کنیم اما به کشورهای 
فقیرتر کمکی نکنیم. کشورهای 
گروه7 باید این پول را به منظور 
»بازسازی اعتماِد« کشورهای در 
حال توسعه، پرداخت کنند.

دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که کشورهای ثروتمند با عدم استفاده از اقتصاد سبز به منظور خارج شدن از 
بیماری همه گیر کووید19، »فرصتی فراموش نشدنی« را از دست می دهد. پیش از جلسه رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی 
در نشست گروه 7 در بریتانیا، آنتونیو گوترش گفته که نگران است که کشورهای ثروتمند، از آغاز همه گیری کرونا، میلیاردها 
دالر را به جای هزینه کردن در انرژی های پاک، صرف سوخت های فسیلی کرده اند، با اینکه نسبت به احیای اقتصادی سبز، 

متعهد شده بودند.

صدور  با  دولت  اطالع رسانی  شورای 
تشخیص  شیوه  اینکه  بیان  با  اطالعیه ای 
موارد اتهامی و عدم پاسخ از سوی سازمان 
و  بوده  تکلیف  رفع  نوع  یک  صداوسیما 
اعالم  نمی شناسد،  رسمیت  به  را  آن  دولت 
کرد که در جهت شفاف سازی و پاسخگویی، 
را  رسانه ای  ظرفیت های  سایر  از  استفاده 

می داند. محفوظ  خود  برای 
به گزارش ایسنا، در متن این اطالعیه آمده 
اتهامات  و  ابهامات  ایجاد  پی  در  است: 
علیه  توهین آمیز  متاسفانه  حتی  و  کذب 
عظیمی  مجموعه  ساله   8 فعالیت های 
کنشگران  و  مردم  خادمان  و  کارکنان  از 
اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی 
و دشواری ها در شرایط کرونا در کنار دولت 
مشمول  همگی  متاسفانه  و  تالش کرده اند 
دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها 
لذا  شده اند.  انتخاباتی،  مناظره  اولین  در 
زمینه ای  ایجاد  و  شفافیت  منظور  به  دولت 
شریف  مردم  توسط  درست  قضاوت  برای 
چند  جامعه  از  دفاع  منظور  به  و  ایران 
تالش های  کارنامه  نیز  و  دولت  میلیونی 
به  امید  و  تدبیر  دولت  در  مردم  منتخب 
و  اقتصادی  جنگ  سخت  شرایط  در  ویژه 
پاندمی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست 
و  تبیین  برای  فرصت  درخواست  جمهوری 

روشنگری برای حدود 30 مورد احصا شده 
داشت. را  انتخاباتی  مناظره های  در 

قانون   64 ماده  براساس  درخواست  این 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  اصالحی 
مستند به ماده 30 الحاقی قانون اساسنامه 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  سازمان 
بود که در کمال تعجب  ایران صورت گرفته 
توسط هیات  ناروا  اتهامات  از  مورد   4 فقط 
وارد  جمهوری  ریاست  انتخابات  بر  نظارت 
این  به  پاسخگویی  برای  و  شده  دانسته 
موارد نیز صرفا 8 دقیقه زمان در نظر گرفته 
شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته 
شده برای پاسخگویی و محورها عمال ایجاد 

شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم 
فرصت  همین  البته  و  نمی شود...  فراهم 
ناچیز هم به صورت رسمی به دولت تاکنون 

است. نشده  اعالم 
نظر  »به  است:  آمده  بیانه  این  ادامه  در 
اتهامی  موارد  تشخیص  شیوه  این  می رسد 
صداوسیما  سازمان  سوی  از  پاسخ  عدم  و 
بوده و دولت  نوع رفع تکلیف  در واقع یک 
در جهت  اما  نمی شناسد.  به رسمیت  را  آن 
شفاف سازی و پاسخگویی، استفاده از سایر 
محفوظ  خود  برای  را  رسانه ای  ظرفیت های 
در  را  کشور  عزیز  مردم  قطعا  و  می داند 

می دهد.« قرار  واقعیت ها  جریان 

انتقاد دولت از صداوسیما:
عدم پاسخ از سوی سازمان صداوسیما نوعی رفع تکلیف است

دولت

علی الریجانی خطاب به 
شورای نگهبان: کلیه دالیل 
عدم احراز صالحیت اینجانب 
را بدون هرگونه پرده پوشی 
به صورت رسمی و عمومی 
اعالم فرمایید

الریجانی گفت: شورای نگهبان کلیه دالیل 
بدون  را  اینجانب  صالحیت  احراز  عدم 
و  رسمی  صورت  به  پوشی  پرده  هرگونه 
ایسنا  به گزارش  فرمایید.  اعالم  عمومی 
زیر  به شرح  الریجانی  علی  بیانیه  متن 
بزرگداشت  سالروز  تبریک  »با  است: 
و  علیها(  هللا  )سالم  معصومه  حضرت 
گرامیداشت روز دختر؛ از شورای محترم 
با  و خدا  بین خود  نگهبان خواهشمندم 
گزارش های  بودن  کذب  اثبات  به  توجه 
بنده  با  رابطه  در  شورا  آن  به  شده  داده 
احراز  بررسی  جریان  در  خانواده ام  و 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  صالحیت  
جمهوری، کلیه دالیل عدم احراز صالحیت 
به  پوشی  پرده  بدون هرگونه  را  اینجانب 
فرمایید.   اعالم  عمومی  و  رسمی  صورت 
مصوب  سیاست  کلی  اجرای  به  حداقل 
رهبری معظم انقالب در باب پاسخگویی 

عمل کنید«. شورا  آن 

 پاسخ سخنگوی شورای نگهبان
به الریجانی

ساعاتی بعد، سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به بیانیه علی الریجانی، گفت برای 
اعتراض به عدم احراز صالحیت و انتشار 
انتخابات  قانون  در  آن  دالیل  عمومی 
پیش بینی  حکمی  جمهوری  ریاست 

نشده است. عباسعلی کدخدایی در توییتر 
صالحیت  احراز  عدم  و  »احراز  نوشت: 
اساس  بر  جمهوری  ریاست  داوطلبان 
اعتماد  قابل  و  کافی  مدارک  و  اسناد 
عدم  به  اعتراض  برای  و  پذیرفته  انجام 
دالئل  عمومی  انتشار  و  صالحیت  احراز 
ریاست جمهوری  انتخابات  قانون  در  آن 
به  است.«  نشده  پیش بینی  حکمی 
در  انقالب  رهبر  پیشتر  ایسنا،  گزارش 
یک  تلویزیون،  در  سخنانشان  از  بخشی 
درباره  انسانی  و  دینی  ضرورِی  تذکر 
احراز  در جریان عدم  مسائل پیش آمده 
در  کنندگان  ثبت نام  برخی  صالحیت 
گفتند:  ایشان  کردند؛  بیان  انتخابات 
صالحیتشان  که  افرادی  از  بعضی  به 
یا  آنها  به  و  و جفا شد  نشد، ظلم  احراز 
محترم  خانواده های  که  خانواده هایشان 
واقع  نسبت های خالف  بودند،  عفیفی  و 
داده شد که بعدًا ثابت شد آن گزارش ها 
غلط و خالف است. رهبری تاکید کردند: 
حفظ آبرو جزو باالترین حقوق انسان ها 
است؛ بنابراین خواهش و مطالبه من از 
دستگاه های مسئول این است که مواردی 
به فرزند  را که گزارش خالف واقع راجع 
یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند. 
علی  را  سخنان  این  مصداق  بسیاری، 

دانسته اند. الریجانی 

در بیانیه الریجانی به شورای نگهبان مطرح شد
شورای نگهبان دالیل رد صالحیتم را اعالم کند
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2032   | یک شنبه  23 خرداد 1400  |4 اقلیم

اول  رتبه  پیش  سال  ده  تا  جازموریان 
پرورش شتر را داشت اما امروز این جایگاه 
است.  کرده  دیگر  استان های  پیشکش  را 
دامداران دیگر انگیره ای برای رفتن به تاالب 
ندارند. ایمان کهوری، از فعاالن محیط زیست 
منطقه به »پیام ما« می گوید: »دیگر در تاالب 
گله گوسفند و شتر نمی بینید اما تا 5 سال 
هزار  شش  پنج،  منطقه گله های  در  پیش 

بود.« تایی گوسفند 
درجه  افزایش  و  خشکسالی  شروع  با 
کسی  کمتر  شده.  عوض  اوضاع  حرارت 
است که جرات پا گذاشتن به این محدوده 
افشار، عضو  باشد. محمد حسین  را داشته 
جازموریان  نجات  و  هلیل  احیای  کمپین 
آب  حتی  »امسال  می گوید:  ما«  »پیام  به 
مردم  نمی آید.  دام ها گیر  برای  هم  خوردن 
به شب ها  آمد  و  رفت  و  فراری اند  تاالب  از 
اوضاع چنان است  زود ختم شده.  و صبح 
که برای تحقیقاتی که در خرداد ماه داشتیم 
به  را  ما  روز  طول  در  نشد  هیچکس حاضر 
گرمای  که  می گویند  محلی ها  ببرد.  تاالب 
هوا حتی ماشین را میانه راه نگه می دارد.« 
فعاالن  از  سالخورده  محمد  را  حرف ها  این 
او  می کند.  تایید  هم  منطقه  زیست  محیط 
به »پیام ما« می گوید: »شدت گرما به حدی 
شده  توصیه  میانساالن  به  حتی  که  است 
نیایند. چنین گرمایی در  بیرون  از خانه  که 

بعد  نه  از ساعت  بوده.  جازموریان بی سابقه 
رفت.« بیرون  خانه  از  نمی  شود  اصال 

پدر و پسر قربانی شدند
دیگر کسی از تلف شدن شتر و دام در 
روز  همین سه  نمی کند.  تعجب  جازموریان 
پیش تاالب  از میان اهالی منطقه دو قربانی 
هفت  فرزند  و  ساله   28 پدر  جسد  گرفت. 
جازموریان  گرم  بیابان های  در  را  ساله اش 
در نزدیکی روستای دمیتان از بخش جلگه 
کشت.  را  آنها  گرما  کردند.  پیدا  چاه هاشم 
افشار می گوید این روزها دمای هوا مرز 55 
درجه را هم رد می کند: »وقتی آبی در تاالب 
نباشد دما به یکباره 10 تا 15 درجه افزایش 
می یابد و به دلیل کم بارشی از هیچ سرسبزی 

نیست.« هم خبری 

دلگان به حالت آماده باش درآمد
نشان  دیروز  هواشناسی  سامانه های 
می دادند که دما در هامون جازموریان به 49 
درجه رسیده است. در هفته گذشته، متوسط 
دمای هوا در دلگان در چند روز نزدیک به 50 
زیست  آلودگی  و  بوده  آن  از  بیش  و  درجه 
محیطی جازموریان و حرکت ریزگردها در هوا 
داده؛ طوری که ستاد مدیریت  آزار  را  مردم 
بحران این شهرستان به حالت آماده باش در 

آمده است.
روز شانزدهم خرداد، دلگان با بیشینه دمای 

شهر  گرمترین  سلسیوس،  درجه   50.3
هواشناسی  مدیرکل  گفته  به  شد.  کشور 
دمای  باالترین  این  سیستان و بلوچستان، 
این شهر در چند سال اخیر بوده است. از آن 
روز ه بعد، روز به روز هوا گرمتر شده، چنان 
که محمدرضا مسعود به »پیام ما« می گوید، 
گرمای هوا مانع از هر گونه رفت و آمد شده 
نگه  روشن  ساعته   24 را  و کولرهای گازی 
داشته است. »اصال نمی شود از خانه بیرون 
رفت، اگر دامی بیرون باشد و سایه ای نباشد 
مرگش قطعی است.« تاکنون 10 راس گاو و 
گرمی  اثر  در  دلگان  روستاییان  60 گوسفند 

تلف شده اند. هوا 
و  کرمان  استان  دو  میان  جازموریان   
در  درصد   42 است.  سیستان و بلوچستان 
در  درصد   58 و  سیستان و بلوچستان  حوزه 
حوزه کرمان.  مدیریت این تاالب بر اساس 
محیط  حفاظت  سازمان  در  که  تصمیماتی 
استان کرمان  به  زیست صورت گرفته شده 

است. شده  واگذار 

بارندگی های سال پیش باعث 
توفان شد

محیط  حفاظت  کل  مدیر  شاکری،  مرجان 
زیست کرمان به »پیام ما« می گوید تمامی 
وسعت تاالب جازموریان خشکیده و بارش ها 
نه تنها تاثیری در بهبود اوضاع نداشته بلکه 

 91« شده.  گرد و غبار  توفان های  بروز  باعث 
وارد  سیالب ها  و  رودخانه  شامل  ورودی 
تغذیه  را  آن  و  می شد  جازموریان  تاالب 
دهه  دو  درگیر  ما  متاسفانه  اما  می کرد، 
سال  دو  در  چند  هر  بوده ایم.  خشکسالی 
سیالب ها  واسطه  به  جازموریان  گذشته 
مرطوب شد اما این سیالب ها حاال تبدیل به 
مشکل دیگری شده. در این مدت بارندگی 
آبگیری  تاالب  حدودی  تا  و  داد  رخ  شدید 
ریزدانه ها  شد  باعث  اتفاق  این   اما  شد، 
به گفته  تاالب شوند.«  بستر  وارد  و  شسته 
او همین ریزدانه ها تاالب را به کانون ریزگرد 
بادها  وزش  موسم  در  و  است  تبدیل کرده 
به کشاورزان زهکلوت، رودبار جنوب و سایر 
سکونتگاه های اطراف تاالب آسیب می زند و 
زندگی شان را با توفان شن به هم می ریزد.
بر خشکسالی، سدهای ساخته شده  عالوه 
مانع  هم  جیرفت  سد  مثل  مسیر  طول  در 
ورود آب به تاالب شدند و شرایط را بحرانی 
کردند. و حاال مدیرکل محیط زیست استان 
کرمان می گوید که حتی در صورت اختصاص 
هم  باز  جیرفت،  از سد  تاالب  حقابه  یافتن 
تا  تاالب  احیا نمی شود. »فاصله  جازموریان 
سد جیرفت زیاد است و در طول مسیر این 
آب جذب منابع آب زیرزمینی می شود و به 

نمی رسد.« تاالب  مرکز 
مبدا جازموریان، مقصد هر کجا که آب باشد

تاالب  سر  تا  سر  هوایی  نقشه های  طبق 
مردم  است.  بی آب  و  خشک  جازموریان 
دامدارند،  و  کشاورز  بیشترشان  که  محلی 
جیرفت  راهی  شغلشان  دادن  دست  از  با 
کمپین  عضو  افشار،  شده اند.  بندرعباس  و 
می گوید:  جازموریان  نجات  و  هلیل  احیای 
زندگی  تاالب  حاشیه  در  کسی  »دیگر 
آب  چاه  که  روستاهایی  به  همه  نمی کند. 
از هندوانه و  دارد مهاجرت کرده اند و دست 
به  تاالب کشیده اند.«  دل  در  گوجه کاشتن 
گفته او مقصد اصلی این مهاجران جیرفت 
این  »زندگی  است.  و کرمان  بندرعباس  و 
مردم روی هواست. تاکنون 30 درصد افراد 
به سمت حاشیه جیرفت، کرمان و بندرعباس 
رفته اند. با تداوم این شرایط تا دو سال دیگر 
حال  می شود.  از سکنه  خالی  تاالب  اطراف 
آنکه بیشتر جوان های روستا راهی کیش و 

شده اند.« جیرفت 
کشاورزانی که تا قبل از این روزگار خشکی 
و گرما در حاشیه و درون تاالب محصوالت 
به  زراعی  فصل  در  حاال  می کاشتند،  آب بر 
روستاهای دولت آباد می روند تا بتوانند کارگر 
این  زندگی  افشار  باشند.  گلخانه ها  از  یکی 
روستاهای  حاشیه  در  کپرنشین  کشاورزان 
می کند:  وصف  گونه  این  را  دولت آباد 
»حاشیه نشینی حوالی روستاهای دولت آباد 
شکل گرفته است. همه این افراد قبال کشاورز 
و خود مالک بودند، حاال با بی آبی و از بین 
ناچار شدند که خانه  و کارشان  رفتن کشت 
و زندگی شان را رها کنند و کارگر گلخانه های 
این روستاها شوند. درآمد چندانی هم ندارند 
و این مهاجرت فقط به کار معاش روزانه شان 

می آید.«

قاچاق سوخت و تریاک بیشتر شد
خشکیدن  از  ناشی  آسیب های 
نشده.   ختم  مهاجرت  به  فقط  جازموریان 
حادتر  زیست مشکل  محیط  فعال  کهوری، 
از  تریاک  و  سوخت  قاچاق  افزایش  را 
جازموریان می داند. او می گوید: »جایی که 
دیده  شتر  و  گله های گوسفند  وفور  به  قبال 
اصلی  محل  به  شده  تبدیل  حاال  می شد 
این  از  محلی ها  تریاک.  و  سوخت  قاچاق 

می کنند.« کسب درآمد  طریق 

مالچ پاشی مشکل را حل می کند؟
عالوه بر اثر خشکسالی بر وضعیت مالی 
زندگی   گرد و غبار  و  توفان  برخاستن  مردم، 
جازموریان نشینان را مخدوش کرده و اندک 
درآمدشان را از بین برده است. راهکار منابع 
مالچ پاشی  این شرایط  برای کنترل  طبیعی 
سال  چهار  از  است.  بوده  تاالب  حاشیه  در 
دنبال  سیاست  این  جدی  طور  به  پیش 
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  شده و مدیرکل 
جنوب کرمان از برنامه  مالچ پاشی 800هکتار 
تاالب خبر  این  اطراف  روستاهای  اراضی  از 
داده است. مشخص نیست که تاکنون چقدر 
شاکری  اما  شده  مالچ پاشی  اراضی  این  از 
بی اثر  را  آن  حاشیه  و  تاالب  مالچ پاشی 
می داند: »نمی توان گفت می رویم کف تاالب 
حل  گرد و غبار  مشکل  تا  می پاشیم  مالچ 
شود. اصال چنین چیزی در دنیا و در قوانین 
باید  تاالب  نیست.  پذیرفته  زیستی  محیط 
هر  از  قبل  است که  معتقد  او  شود.«  احیا 
به 8هزار چاه غیرمجاز  نزدیک  باید  اقدامی 
در نزدیکی تاالب مسدود شود و حقابه تاالب 
از سد جیرفت گرفته شود. شاکری می گوید: 
را رها  تاالب  »آب منطقه ای می گوید حقابه 
کرده، اما اختالف نظری بین ما و آن ها وجود 
دارد و به نظر می رسد این اداره ورودی های 
خارج از سد در زمان بارندگی را هم جز حقابه 

می شمارد.«  تاالب 

 بر اثر خشکیدگی جنوب کرمان و افزایش شدید دما، پدر و فرزند اهل دلگان جان باختند 

گرما در جازموریان »جان« می گیرد
افشار، عضو کمپین احیای هلیل و نجات جازموریان: اگر جازموریان احیا نشود، تا دو سال دیگر اطراف تاالب خالی از سکنه می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان: حتی در صورت اختصاص حقابه از سد جیرفت باز هم جازموریان احیا نمی شود

هشدار »مرحله حاد 
بحران آبی« در کشور 

تشریح  ضمن  آب  منابع  پژوهشگر  یک 
پدیده خشکسالی انسان نهاد گفت: در حال 
آبی  بحران  در مرحله حاد  ما  حاضر کشور 
قرار دارد و عالوه بر از دست رفتن تاالب ها، 
سالیان  طی  نیز  زیرزمینی  آب های  سطح 
تغییرات  برداشت ها  اضافه  دلیل  به   اخیر 

است. یافته  شدیدی  کاهشی 
سوء  اثرات  به  اشاره  با  مشیرپناهی  داود 
فعالیت های  و  خشکسالی  اقلیم،  تغییر 
گفت:  ایسنا  به  تاالب ها  روی  انسانی 
می شود  سبب  هواشناسی  خشکسالی های 
آبی که از طریق بارش ها به عنوان اصلی ترین 
قرار  تاالب ها  اختیار  در  آب  تامین  منبع 

یابد. کاهش  می گیرد، 
اگر سیستمی طبیعی   در چنین شرایطی 
دستخوش  تاالب  آبریز  حوضه  مانند 
تغییرات انسانی نشده باشد، تاالب به طور 
سازگار  کم آبی  شرایط  با  را  خود  ذاتی 
در  انسانی  دخالت های  اگر  اما  می کند 
باشد،  زیاد  تاالب ها  آبریز  حوضه های 
از  را  خود  توانایی  این  تاالب  و  طبیعت 
دست خواهند داد و این مشکلی است که 
دیگر  مناطق  حتی  و  ما  کشور  در  امروزه 

است. آمده  وجود  به  دنیا 
از  داد:  ادامه  آب  منابع  پژوهشگر  این 
فعالیت های  که  گفت  می توان  این رو 
خشکسالی  آثار  تشدید  سبب  انسانی 
عنوان  با  پدیده ای  بروز  به  منجر  و 
این  می شود.  انسان نهاد«  »خشکسالی 
در  حتی  که  است  شده  سبب  مسئله 
است،  نرمال  بارش ها  مقدار  سال هایی که 
قابل  آب  و  روان آب ها  کاهش  شاهد 

باشیم. استحصال 

تامین منابع آب و قانون 
هوای  پاک دو اولویت 

شورای ششم 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
پایدار  آب  منابع  تامین  تهران  شهرداری 
اولویت  را دو  قانون هوای  پاک  و اجرای 
باید  دانست که  تهران  شهر  آینده  شورای 

بگیرد. قرار  توجه  مورد 
شهریور  گفت:   ایسنا  به  انصاری  شینا 
وزارت  بین  تفاهم نامه ای  گذشته  سال 
تا  شد  امضا  تهران  شهرداری  و  نیرو 
تهران  سبز  فضای  آبیاری  آن  براساس 
این  شود.  انجام  شده  تصفیه  پساب  با 
تفاهم نامه در اجرای مفاد ماده 22 قانون 
با  آن  اجرایی  آیین نامه  و  پاک  هوای 
هدف تامین منابع آب پایدار برای آبیاری 
تهران  شهر  بوستان های  و  سبز  فضاهای 

رسید. امضا  به 
ساله   10 زمانی  دوره  طی  آن  اساس  بر   
برای  پساب  مصرف  میزان   )1400-1410(
 138 تهران  کالن شهر  سبز  فضای  آبیاری 
پیدا  افزایش  سال  در  مترمکعب  میلیون 
مصرف  میزان  آن  موازات  به  و  می کند 
53 میلیون مترمکعب  زیرزمینی  آب های 

می یابد. کاهش 
مساله  عنوان  به  که  دیگری  موضوع  او 
و سایر  تهران  در  زیستی  شاخص محیط 
کالنشهرهای کشور مطرح است را آلودگی 
سالی  چهار  طی  و گفت:  عنوان کرد  هوا 
عنوان  به  پاک  هوای  قانون  ابالغ  از  که 
هوای  آلودگی  باالدستی  سند  مهم ترین 
این  مختلف  بندهای  گذشته،  کشور 
قرار  غفلت  مورد  طرق گوناگون  به  قانون 
قانون  اجرای مفاد  بر  تاکید  گرفته است. 
آن  اجرایی  آیین نامه های  و  پاک  هوای 
به ویژه در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل 
انتظار  مورد  آتی  شهر  شورای  از  عمومی 

است.
تسهیالت  اعطای  انصاری،  گفته  به 
کردن  جایگزین  برای  ارزان قیمت 
از  فرسوده  موتورسیکلت های  و  خودروها 
حمل و نقل  ناوگان  نوسازی  دولت،  جانب 
شماره گذاری  عدم  شهری،  عمومی 
و کار  ساز  آالینده،  موتوری  نقلیه  وسایل 
ممنوعیت  موتورسیکلت ها،  فنی  معاینه 
تردد، حمل بار و مسافر و نقل و انتقاالت 
و  کار  و  ساز  فرسوده،  خودروهای  برای 
جایگزینی  برای  الزم  تسهیالت  اعطای 
با  عمومی  حمل و نقل  فرسوده  خودروهای 
خودروهای نو از محل صرفه جویی حاصل 
از بهبود و مدیریت سوخت توسط دولت، 
ساالنه  افزایش  برای  وزارت کشور  وظیفه 
ناوگان حمل و نقل  پنج درصدی)5 درصد( 
و  کالنشهرها  برای  شهری  درون  عمومی 
حفاظت  سازمان  و  صمت  وزارت  وظیفه 
تغییر  یا  تولید  تغییر  برای  زیست  محیط 
فعالیت  و  کار  تعطیلی  یا  تولید  فرآیند 
آالینده  واحدهای  و  معادن  صنایع، 
به خصوص در حریم کالنشهرها از مواردی 
باید مجدانه توسط شورای شهر  است که 

شود. تاکید  آن  اجرای  بر  و  مطالبه 

شدت گرما به حدی است که 
حتی به میانساالن توصیه شده 
که از خانه بیرون نیایند. چنین 
گرمایی در جازموریان بی سابقه 

بوده. از ساعت نه بعد اصال 
نمی  شود از خانه بیرون رفت

ساکنان دلگان  که نزدیک ترین روستا به تاالب جازموریان است، در گرمایی کشنده زندگی می کنند. از میان آنها کسی حاضر نیست در 
روز روشن، قدم به تاالب بگذارد، حتی برای چرای دام. هر کس که در تاالب کشاورزی یا دامداری داشته، عقب کشیده است. یک عده 
به جیرفت پناه برده اند و عده ای دیگر به بندرعباس و بسیاری هنوز سرگردان اند. گرما چنان سوزان است که چند روز پیش جان مردی 
28 ساله دلگانی و فرزندش کوچکش را گرفته و تن هایشان را 28 ساعت بعد در بیابان جازموریان یافته اند. ستاد مدیریت بحران به 
حالت آماده باش درآمده است. نقشه های هوایی بحران را اینطور به تصویر می کشد: صد درصد تاالب جازموریان خشکیده و خشکی و 

کم بارشی حرارت را تا 15 درجه باالتر برده است.

دیگر کسی از تلف شدن شتر 
و دام در جازموریان تعجب 

نمی کند. هفته پیش تاالب از 
میان اهالی منطقه دو قربانی 

گرفت. جسد پدر 28 ساله 
و فرزند هفت ساله اش را در 

بیابان های داغ جازموریان پیدا 
کردند
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| مرضیه قاضی زاده |

 ) شناسه آگهی 1148147(

تاسیس شرکت 
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طب دانش محور ماندگار درتاریخ1400/03/19 به شماره ثبت 578972 به شناسه ملی 14010082182 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش،پخش ، دارو 
و تجهیزات پزشکی و ملزومات بیمارستانی واردات وصادرات، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی، 
طراحی،مهندسی، خرید، اجرا، و نصب کلیه پروژهای پزشکی، بیمارستانی گشایش انواع حسابهای بانکی، اعتبار اسنادی ،تسهیالت واعتبارت ریالی 
و ارزی، ضمانتنامه ها و حوالجات، فایناس، ریفایناس نزد بانکها، موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل 
کشور، طراحی،مهندسی، خرید، اجرا، و نصب کلیه پروژهای نفت وگاز وپتروشیمی و تاسیساتی وساختمانی وابنیه، پزشکی، بیمارستانی، زمین 
شناسی و ژئوفیزیک داخل و خارج از کشور، امکان سنجی و محاسبات فنی ومهندسی، اقتصادی و اجرا پروژه های پایین دستی ابنیه، تاسیسات 
زیربنایی و ارائه خدمات فنی و مدیریت پروژه های مهندسی ، مالی، خرید ساخت و نصب تدارکات وتامین تجهیزات مهندسی و پتروشیمی، پزشکی 
و بیمارستانی داخل و خارج از کشور، مطالعه ،طراحی مهندسی و خرید و اجرا ونگهداری از کلیه پروژهای انفورماتیک آی تی، پایگاه داده ها و سرورها 
و انرژی های نوین در داخل و خارج از کشور، طراحی و مهندسی و نیز خرید و فروش واردات و صادرات و تهیه تولید و نگهداری تعمیر سیستم های 
الکترونیکی طراحی ، نصب ، نگهداری ، بهره برداری ، فروش ، پشتیبانی و اپراتوری کلیه سرویس ها و تجهیزات و واردات و صادرات کلیه دستگاههای 
الکترونیکی مجاز ایجاد ، اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرائی و خرید ونصب و اجرا پروژه های تاسیساتی، 
ابنیه، راه و داخلی ساختمانها اعم از هر نوع سازه بکار رفته در آن و طراحی خرید و اجرا جدول بندی پیاده رو، محوطه سازی و فضاهای سبز در داخل 
و خارج از کشور و انجام بازاریابی شبکه ای و غیر هرمی، داللی وحق العمل کاری و نیز مشاوره و ارزیابی در طرح های کسب و کار خالقانه در حوزه 
سالمت زیست فناوری دارو تجهیزات پزشکی محیط زیست تاسیس آزمایشگاههای تخصصی در حوزه های فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره 
و مربیگری برای توسعه و رشد شرکتها مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکت های داخلی و خارجی ارائه خدمات مختلف مرتبط با حوزه سرمایه 
گذاری خطرپذیر خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی اخذ وام و تسهیالت بانکی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و 
بین المللی تخصصی و غیر تخصصی و شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اباذر ، کوچه گلستان دوازدهم ، بلوار اباذر ، 
پالک 31 ، طبقه اول کدپستی 1471755111 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای سیداحمد آل علی به شماره ملی 0453303242 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه آقای مسیب سعیدی به شماره ملی 5939727883 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیداحمد آل علی به شماره ملی 0453303242 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مسیب سعیدی به شماره ملی 5939727883 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان 

ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
روباه  سه  تصویر  ثبت  از  گنبدکاووس 
این شهرستان  مناطق شمالی  در  ترکمنی 
می دهد،  نشان  »این  گفت:  و  داد  خبر 
نسل این گونه کمیاب منقرض هنوز نشده 

است.«
سال   30 در  اگرچه  افزود:  احمدی  احمد 
ترکمنی  روباه  از مشاهده  مواردی  گذشته 
در نواحی شمالی گنبدکاووس گزارش شده 
اما در این مدت هیچ تصویری از این گونه 

کمیاب در شهرستان ثبت نشده بود.
او بر ضرورت برنامه ریزی برای حفظ این 
گونه کمیاب در مناطق شمالی گنبدکاووس 
به  ورود  از  مردم خواست  از  و  تاکید کرد 

حریم زندگی این حیوان پرهیز کنند.
دسته  از  ترکمنی  روباه  افزود:  احمدی 
و  صحرا  ترکمن  در  است که  پستاندارانی 
زیست  گلستان  استان  شمالی  مناطق 
می کند به دلیل تخریب زیستگاه و شکار 
اخیر کم  توسط سگ گله طی چند سال 
شده و در معرض خطر انقراض قرار گرفته 

است.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
گنبدکاووس درباره اقدامات محیط زیست 
مناطق  گفت:  نیز  شکار  و  صید  حوزه  در 
وجود  واسطه  به  شهرستان  این  شمالی 

آلماگل، آجی گلی و  سه تاالب بین المللی 
پرندگان  از زیستگاه های مهم  آالگل یکی 
در گلستان است و صید پرندگان شکاری 
هر ساله توسط افراد سودجو با به کارگیری 

می شود. آغاز  مردادماه  از  بومی  مردم 
با  را  اینکه سودجویان پرندگان  بیان  با  او 
مبالغ بسیار ناچیز از مردم بومی خریداری 
و  عرب  شیخ نشینان  به  باال  قیمت  با  و 
جنوبی  حاشیه  کشورهای  برخی  متمول 
سال  افزود:  می فروشند،  فارس  خلیج 
محیط  حفاظت  یگان  ماموران  گذشته 
زیست شهرستان 71 پرونده تخلف شکار 
و صید برای 101 نفر تشکیل دادند که در 

مقایسه با سال قبل آن که 40 پرونده برای 
50 متخلف بود، افزایش 2 برابری داشت.
قبل  11 سال  از  اینکه  یادآوری  با  احمدی 
با راه اندازی سایت زباله شرق گلستان در 
آزادشهر و انتقال زباله های تولیدی مناطق 
روستایی و شهری منطقه به جای سایت 
قدیم زباله در جاده نفت گنبد کاووس به 
اینکه  سبب  به  کرد:  اضافه  سایت،  این 
در  خود  وعده  به  گنبدکاووس  شهرداری 
هکتاری   160 سایت  بهسازی   با  رابطه 
قدیم دفن زباله و تبدیل آن به فضای سبز 
عمل نکرده، شاهد تخلیه زباله توسط افراد 

منطقه هستیم. این  در  متخلف 

پس از 30 سال

تصویر سه روباه ترکمنی در گنبدکاووس ثبت شد
حیات وحش
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برج طغرل که در دی ماه ١٣١٠ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده، از نگاه گروهی از 
و سوم  اول  متخصصان محل دفن  طغرل 
و از نگاه گروهی دیگر محل دفن بزرگان و 
اندیشمندان است. در این سال ها، این بنا 
هر  از  است،  سلجوقی  برج  مهم ترین  که 
متروی  طرف  یک  است؛  فشار  تحت  سو 
تهران، یکسو فرهنگ سرای رازی، یک طرف 
انفجارهایی برای ساخت و سازهای تازه و 
زیرزمینی  آب های  خشکیدن  دیگر  سوی 
می گویند  ری شناسان  زمین.  نشست  و 
٢٠٠ متری  ١٠٠ متری و  این سال ها در  در 
ایجاد  نقاط،  گودال هایی  برخی  در  برج 
شده و خاک نشست کرده و ممکن است 
خبر  تازه،  اما کشف  بزند.  ضربه  برج  به 
خوبی برای برج و شهر تاریخی ری است. 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
مجوز کاوش را صادر کرده و در خبرها گفته 
تهران  شهرداری  نوسازی  سازمان  شده که 
در جریان  است، هرچند  هم حمایت کرده 
زیادی  بخش  مجموعه  این  خاک برداری 
و  تخریب  هم  معماری سنگی  یک  آثار  از 

شد. برداشته 
که  داده  خبر  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
جبهه  در  باستان شناسی  گمانه زنی های 
جریان  در  که  شهرری  طغرل  برج  غربی 
تاریخی  فرهنگی،  و شواهد  آثار  به  برخورد 
محدوده  این  در  خاک برداری  حین  در 
معماری  سازه  کشف  به  گرفت  انجام 

است. شده  منجر  سلجوقی  احتمااًل 

میراث فرهنگی  پژوهشگاه  روابط  عمومی 
سلمان پور،  رضا  از  نقل  به  گردشگری  و 
گزارش  باستان شناسی  هیات  سرپرست 
طرح  اجرای  به  توجه  با  که  است  داده 
نوسازی  سازمان  توسط  صدوق  بوستان 
شهرداری تهران در جبهه غربی برج تاریخی 
-1400 سال های  طی  ری  شهر  در  طغرل 
1399 و برخورد به آثار و شواهد فرهنگی-

این  در  خاک برداری  حین  در  تاریخی 
باستان شناسی  گمانه زنی  انجام  محدوده، 
تاریخی  استقرارهای  وضعیت  تعیین  برای 
مجوز  با  بنابراین  می کرده،  آن ضروری  در 
نوسازی  سازمان  حمایت  و  پژوهشگاه 
در  محل  این  در  کاوش  تهران  شهرداری 

گرفت. قرار  کار  دستور 
سلمان پور مشخص کردن وضعیت الیه های 
غربی  جبهه  در  واقع  محوطه  در  استقراری 
فرهنگی  شواهد  مستندسازی  طغرل،  برج 
امکان تعیین تکلیف  موجود، فراهم شدن 
در  حاصل  اطالعات  کارگیری  به  و  ملک 
منطقه  باستان شناسی  تکمیلی  مطالعات 
از اهداف این پروژه اعالم کرد. را  و کشور 

سرپرست هیات باستان شناسی در تشریح 
گمانه زنی  برنامه  اینکه  بیان  با  کار  روش 
برج طغرل  غربی  جبهه  در  باستان شناسی 
مطالعات  و  میدانی  پژوهش  صورت  به 
کتابخانه ای انجام شد عنوان کرد: به دلیل 
در  بوستان  محوطه  احداث  و  خاک ریزی 
سطح، بیشتر آثار زیر سطح فضای بوستان 
وسط  از  بخش هایی  در  تنها  و  گرفته  قرار 

باغچه هایی که هنوز عملیات عمرانی در آنها 
به اتمام نرسیده بود گمانه هایی ایجاد شد 

پرداخته می شود. آنها  به  ادامه  که در 
این باستان شناس افزود: بر این اساس در 
بوستان  غربی  و  جنوبی  سه ضلع شمالی، 
پنج گمانه ایجاد و پس از پاکسازی اولیه 
سطح گمانه ها تا عمق حدود 4 متر اقدام 
به خاک برداری و کاوش شد و یک گمانه 
ابعاد  در  گمانه  دو  متر،   10×7 ابعاد  در 
1/5×1/5 متر مربع و دو گمانه هم در ابعاد 

ایجاد شدند. مربع  متر   4×4

 محوطه زیر ساختمان های 
مسکونی و مدرسه بود

چنین  محوطه  توصیف  در  سلمان پور 
ساختمان های  زیر  در  محوطه  این  گفت: 
مسکونی و مدرسه قرار داشت که بر اساس 
نوسازی  سازمان  محیطی  بهسازی  پروژه 
بوستان،  احداث  منظور  به  تهران  شهرداری 
تخریب  و  تملک  ساختمان ها  این  بیشتر 
و فضای آزاد شده از آن به بوستان تغییر 

است. شده  داده  کاربری 
 100×50 حدود  در  را  محوطه  این  ابعاد  او 
مترمربع و با مساحت حدود 2000 متر مربع 
دانست که در جهت شرقی- غربی گسترده 
بوستان،  طرح  اجرای  از  پیش  تا  و  شده 
زمین های  همسطح  تقریبًا  محدوده  این 
مجاور خود بوده اما پس از شروع عملیات 
باغچه های فضای  به دلیل احداث  عمرانی 
بخش هایی  خاک ریزی،  به  نیاز  و  سبز 
متر   1/5 حدود  ارتفاع  تا  آن  سطح  از 

شد. خاکریزی 
سلمان پور با اشاره به اینکه در گوشه شمال 
وجود  مدرسه  باب  یک  محدوده  شرقی 
پناهگاهی  تنها  و  شده  تخریب  داشت که 
زیر  در  بود  مانده  باقی  دوران جنگ  از  که 
است  مانده  باقی  نخورده  آن دست  سطح 
برداری  خاک  زمان  در  کرد:  خاطرنشان 
بوستان برای تعریف دسترسی به پناهگاه 
بخشی از دیواره شمالی آن تخریب و حجم 
زیادی از خاک های اطراف آن برداشته شد.

در خاک برداری محوطه را تخریب 
کردند

هیات  سرپرست  گفته  به  دیگر  سوی  از 
باستان شناسی در این خاک برداری بخش 
نیز  سنگی  معماری  یک  آثار  از  زیادی 
آن  همراه  به  که  شد  برداشته  و  تخریب 
شواهد فرهنگی همچون سفال نیز مشاهده 

می شد.
شماره  اینکه گمانه  به  اشاره  با  سلمان پور 
مورد  محدوده  شرقی  شمال  گوشه  در   1
مطالعه در فاصله 10 متری جنوبی خیابان، 
20 متری  فاصله  و  10 متری غرب مسجد 
شرقی گمانه 2 واقع شده گفت: گمانه ابتدا 
جهت  در  و  مترمربع   5 در   2/5 ابعاد  در 
ادامه  با  اما  شد  گسترده  شمالی-جنوبی 
معماری  شواهد  شدن  مشخص  و  کار 
حدود  به  آن  ابعاد  خواناسازی،  منظور  به 

یافت. افزایش  مربع  متر   10×7
ضخامت  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  او 
آثار آن از عمق حدود 150 سانتی متری از 
420 سانتیمتری  تا  و  سطح شروع شده 
)به ضخامت حدود 250 سانتیمتر( ادامه 
یافت که ادامه آنها در زیر سطح بوستان و 

دارد. امتداد  مسجد صدوق 
همچنین  باستان شناسی  هیات  سرپرست 
بقایای  از  غیر  گمانه  این  در  کرد:  عنوان 
از دیوار، پله و کف( متعلق  معماری )اعم 
به دوره آل بویه، باقی مانده سازه ای سنگی 
در گوشه  نیز  به ضخامت حدود 3/5 متر 
جنوب شرقی ترانشه بدست آمده که هنوز 
ضخامت این سازه به دلیل تداوم کاوش ها، 
دقیقًا مشخص نیست و بیشتر بخش های 
برای  شده  احداث  بخش های  زیر  در  سازه 

این قسمت قرار دارد. پارک تفریحی در 
به  توجه  با  بنابراین  افزود:  پایان  در  او 
و  طغرل  برج  کنار  در  سازه  این  اهمیت 
شهرداری  نوسازی  سازمان  حمایت های 
حمایت ها،  تداوم  با  است  ضروری  تهران، 
گسترش  ترانشه  شرقی  ضلع  در  کاوش 
صورت  به  شاخص  معماری  سازه  و  یابد 
همکاری  با  ادامه  در  و  خواناسازی  دقیق 
موزه  سایت  احداث  جهت  در  شهرداری، 
تاریخی در میان فضای تفریحی-فرهنگی 

شود. اقدام  شده  یاد 

 برج با سنگ مرمر محاصره شد
برج  مشکل  همیشه  ساخت سازها 
بزرگ ری بوده است. آخرینش ساختمانی 
و  تاریخی  مجموعه  که  است  مرمری 
را  بنا  این  گرفته.  نام  رازی  گردشگری 
یعنی  طغرل«  »برج  گوش  بیخ  درست 
باستان  ری  برج های  قدیمی ترین  از  یکی 
و  آن  شدن  به کج  حتی  ساختند،  را  آن 
آسیب هایی که احتماال به دنبال گودبرداری 
و این ساخت وساز در عرصه و حریم یکی از 
قدیمی ترین برج های ری باستان رخ داد، 
گزارشی  در  ایسنا  پیشتر  نکردند.  اعتنایی 
ساز،  و  ساخت  این  دنبال  به  بود:  نوشته 
از 11 سال هر نوع آسیبی که امکان  بیش 
وارد شد،  طغرل  ساله   800 برج  به  داشت 
از فرونشست های پی در پی در اطراف برج 

طغرل گرفته تا کج شدن چند میلی متری 
ایجاد  برای  که  اولیه ای  اقدامات  برج، 
انجام  آن  متری  چند  در  مترو  ایستگاه 
شد و نصب پست گاز در عرصه ی این اثر 
گردشگری  مجتمع  سرانجام  اما  تاریخی؛ 
شهرداری تهران ساخته شد و شهردار تهران 
و  راه  وزارت  در   تصدی اش  زمان  در  که 
شهرسازی، تالش های زیادی برای حفاظت 
بود  کرده  کشور  سراسر  تاریخی  بناهای  از 
برای  پیگیری هایش  از  هم  هنوز  حتی  و 
ثبت جهانی خیابان ولی عصر خبر می دهد، 
افتتاح کرد،  را  آن  خرداد  پنجم  چهارشنبه 
در حالی که تابلوی رونمایی از این مجتمع 
گردشگری درست پشت به برج طغرل قرار 

داشت.
در حالی شهردار تهران در زمان افتتاح این 
مجموعه؛ ری باستان را یکی از نقاط عطف 
معرفی کرد که  شهرنشینی کشور  و  تمدن 
گویا از وجود برج طغرل در چند متری این 
می شد  گفته  نخست  که  تازه ساز  مجتمع 
قرار است نام »طغرل« را هم یدک بکشد، 

بود. بی خبر 

این  افتتاح  آیین  در  صحبت هایش  در  او 
در  تهران  از طرح جامع  در حالی که  برج؛ 
محدوده منطقه ری از چشمه علی تا حرم 
عبدالعظیم حسنی به عنوان محور تاریخی 
فرهنگی ری صحبت می کرد و ایجاد موزه 
سیمان  کارخانه  قدیمی ترین  در  فرهنگ 
حرفی  نه  می دانست،  فرهنگی  نگاهی  را 
قرارهایی  و  قول  و  طغرل  برج  وضعیت  از 
که مدیران زیر دست اش و حتی مدیریت 
شهری ری برای بررسی انحنای برج مطرح 
نه صحبت هایش سمت  و  زد  بودند،  کرده 
بهره برداری چند ده ساله از معادن  اطراف 

رفت. بی شهربانو  بی  کوه 
حاال  که  گفت  باید  شاید  شرایط  این  در 
خوابیده اند،  حدیث ها  و  حرف  تقریبا 
گودبرداری  مختلف  دستگاه های  حرکت 
روی  را  پایش  که  مترو  برای  جمله  از 
تمام  بود  گذاشته  چشمه علی  آب  گلوگاه 
شده است. آب باستانی چشمه هم گاهی 
می دهد.  بروز  حیات  از  نشانه هایی  اوقات 
انفجارهای پی در پی در کارخانه های اطراف 
برای  دیگر  »ری«  باستانی  زمیِن  دل  در 
متولیان شهری هم عادت شده و مهمتر از 
همه ساخت مجتمِع فرهنگی رازی یا همان 
طغرل سابق که به خاطر گودبرداری هایش 
این  در  ری  تاریِخ  به  زیادی  آسیب های 

شده اند. تمام  کرد،  وارد  منطقه 
آسیبی  به  هیچ کدام  می رسد  نظر  به  اما 
که به ری باستان در طول این سال ها وارد 
برخی  فقط  نکرده اند،  هم  فکر  حتی  شده 
از  با گذر  این سال ها  در طول  ری شناسان 
کنار هر کدام از بناهای تاریخی هشدارهای 
جدی را مطرح کرده اند و درخواست ایجاد 
پایگاه ری را داده اند، اما به آن هم وقعی 

است. نشده  گذاشته 

نقاشی  ملی  دوساالنه  نهمین  دبیرخانه 
ایران از ارسال 4411 اثر از 1904 هنرمند به 
داد. خبر  رویداد  این  »سراسرنما«  بخش 
در  ایران  نقاشی  ملی  دوساالنه  نهمین 
»گفت وگو«  »سراسرنما«،  بخش  سه 
 1433 می شود.  برگزار  »کیوریتوریال  و 
ملی  دوساالنه  نهمین  در  شرکت کننده 
در  هستند که  هنرمند  زنان  ایران  نقاشی 
در  هنرمند  مردان  از  نفر   471 با  مقایسه 
این رویداد، سهم 75 درصدی را به خود 

دادند. اختصاص 
دارای  شرکت کنندگان  این  از  نفر   811
باالترین  که  هستند  کارشناسی  مدارک 
تشکیل  را  آثار  ارسال کنندگان  حجم 
شرکت کننده   765 ترتیب  به  و  دادند 
نفر   184 ارشد،  مدرک کارشناسی  دارای 
فوق  مدرک  با  نفر   90 دیپلم،  مدرک  با 
آثار  دکتری،  مدرک  با  نفر   54 و  دیپلم 
نقاشی  ملی  دوساالنه  نهمین  به  را  خود 

کردند. ارسال  ایران 
کننده  شرکت   1013 با  تهران  استان 
بیشترین  گذشته  سال های  همچون 
خود  به  را  رویداد  این  از  استقبال  تعداد 
استان  ترتیب  به  و  است  داده  اختصاص 
نفر،   119 با  اصفهان  نفر،   140 با  البرز 
 73 با  فارس  نفر،   90 با  رضوی  خراسان 
 54 با  گیالن  نفر،   67 با  مازندران  نفر، 
نفر، کرمان   47 با  آذربایجان شرقی  نفر، 

سمنان  نفر،   31 با  خوزستان  نفر،   36 با 
با  همدان  نفر،   21 با  زنجان  نفر،   24 با 
 18 با  یزد  نفر،   18 با  قزوین  نفر،   19
با  کرمانشاه  نفر،   16 با  کردستان  نفر، 
 13 با  لرستان  نفر،   13 با  قم  نفر،   15
غربی  آذربایجان  نفر،   12 با  اردبیل  نفر، 
با  هرمزگان  نفر،   9 با  بوشهر  نفر،   10 با 
نفر،   6 با  ایالم  نفر،   7 با  مرکزی  نفر،   8
چهارمحال و بختیاری با 6 نفر، سیستان 
و  کهگیلویه  نفر،   5 با  بلوچستان  و 
 4 با  خراسان شمالی  نفر،   5 با  بویراحمد 

نفر، گلستان با 4 نفر و خراسان جنوبی با 
دارند. حضور  رویداد  این  در  نفر   1

از  دوره  این  دبیرخانه  به  رسیده  آثار 
قرار  انتخاب  هیئت  اختیار  در  دوساالنه 
ماه  خرداد   24 تا   20 از  آن ها  و  گرفته 
انتخاب  را  آثار  فردی  صورت  به  جاری 
به  خرداد   26 و   25 روزهای  در  و  کرده 
آثار  جمعی  رای  با  و  حضوری  صورت 
محل  در  رویداد  این  در  حضور  برای  را 
معاصر  تجسمی  هنرهای  توسعه  موسسه 

می کنند. انتخاب 

خاک برداری برای ساخت یک بوستان در همسایگی برج سلجوقی شهر ری به پیدایش آثار معماری تاریخی انجامید

کشف تازه باستان شناسان کنار برج طغرل
سرپرست هیات باستان شناسی: در  این خاک برداری بخش زیادی از آثار یک معماری سنگی تخریب و برداشته شد

حضور پررنگ زنان در نهمین دوساالنه ملی نقاشی ایران

معاون صنایع دستی
شهر و روستاهای جهانی 
صنایع دستی کسب وکارها 

را تقویت کردند
وزارت  سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون 
تورهای  جذب  به  اشاره  با  میراث فرهنگی 
روستاهای  و  شهرها  در  هنری  گردشگری 
به  رویداد  این  گفت:  صنایع دستی،  جهانی 
مناطق کمک کرده  این  در  تقویت کسب وکارها 
تولید  به  هم  کنار  در  زنان  و  مردان  اکنون  و 
گزارش  می پردازند.به  صنایع دستی  محصوالت 
روستاهای  و  شهرها  آثار  نمایشگاه  میراث آریا، 
جهانی  روز  مناسبت  به  صنایع دستی،  جهانی 
با  میراث فرهنگی  هفته  آغاز  و  صنایع دستی 
حضور پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح 
شد.این نمایشگاه که در محل ساختمان مرکزی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به  کرد  به کار  آغاز  دیروز شنبه )22 خرداد(  از 
نمایشگاه  این  در  دارد.  ادامه  هفته  یک  مدت 
صنایع دستی  جهانی  روستاهای  و  شهرها  آثار 
به  عالقه مندان،  بیشتر  هرچه  آشنایی  به منظور 
است.پویا  درآمده  نمایش  به  نمادین  صورت 
نمایشگاه  این  افتتاح  حاشیه  در  محمودیان 
گفت: ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای 
و  شهرها  این  تا  می شود  باعث  صنایع دستی، 
آنها  ظرفیت های  و  شوند  دیده  بهتر  روستاها 
شود.معاون  معرفی  بهتری  شکل  به  می تواند 
صنایع دستی کشور افزود: شهرها و روستاهای 
جهانی صنایع دستی می توانند مقصد گردشگران 
شوند و هم چنین این شهرها می توانند به مکانی 
صنایع دستی،  به  عالقه مندان  از  میزبانی  برای 
بازرگانان  و  تجار  رشته های هنری،  دانشجویان 
و گردشگران تبدیل شوند.محمودیان اضافه کرد: 
بعد از ثبت ملی یا جهانی یک شهر یا روستا 
در حوزه صنایع دستی، توسعه زیرساخت های آن 
از جانب تک تک افرادی که ساکن آن شهرها 
هستند به یک مطالبه عمومی تبدیل می شود. در 
این میان پای کار آمدن تمام مدیران در رده های 
و  این شهرها  به منظور توسعه جایگاه  مختلف 
روستاها یکی از بزرگترین اهداف ما است.معاون 
حرکت  یک  در  داد:  ادامه  صنایع دستی کشور، 
شهرهای  فرمانداران  و  شهرداران  خودجوش 
و  شهرداران  از  شبکه ای  صنایع دستی  جهانی 
فرمانداران را تشکیل داده اند و در این شبکه به 
شهرها  در خصوص  هم افزایی  و  نظرات  تبادل 
می پردازند. صنایع دستی  جهانی  روستاهای  و 
محمودیان در ادامه گفت: تا قبل از جهانی شدن، 
افراد  شاید  صنایع دستی  روستاهای  و  شهرها 
اطالعات کمتری از محصوالت تولیدی در آن ها 
از  بسیاری  در  خوشبختانه  اکنون  اما  داشتند، 
شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی شاهد 
جذب تورهای گردشگری هنری از داخل و خارج 
از کشور هستیم و مردان و زنان در کنار هم به 
تولید محصوالت صنایع دستی می پردازند و به 
تقویت کسب وکارها کمک کرده است.عالقه مندان 
برای بازدید از این نمایشگاه می توانند با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
از 22 تا 26 خرداد ماه از ساعت 8 الی 14:30 
میراث فرهنگی،  وزارت  مرکزی  ساختمان  به 
خیابان  آدرس  به  صنایع دستی  و  گردشگری 
آزادی، جنب بزرگراه یادگار امام)ره( مراجعه کنند.
از سال 1394 تا 1398 تعداد 11 شهر و 3 روستا 
صنایع دستی  روستاهای  و  و  شهرها  عنوان  به 
و    )WCC( صنایع دستی  جهانی  شورای  در 
همچنین از سال 1396 تا 1399 در مجموع 32 
شهر و 20 روستای به عنوان شهرها و روستاهای 

ملی صنایع دستی در کشور ثبت شده است.

رئیس مجمع شهرهای جهانی 
صنایع دستی خبر داد
 آغاز نخستین

 نمایشگاه صنایع دستی 
شهرهای جهانی

نمایشگاه  نخستین  راه اندازی  از  میبد  شهردار 
اختصاصی صنایع دستی با حضور 14 شهر و 
روستای جهانی صنایع دستی ایران به مناسبت 
هفته جهانی صنایع دستی در محل وزارتخانه 
و گردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

خبر داد.
علیرضا نقوی، ضمن اعالم این خبر، تصریح 
کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه  هم افزایی 
بیشتر شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی 
ایران است. او افزود: بعد از نخستین نشست 
شهرداران شهرها و فرمانداران روستاهای جهانی 
صنایع دستی در میبد، مجمع شهرها و روستاهای 
صنایع دستی ایران با هدف ایجاد شبکه ارتباطی 
و هم افزایی بیشتر بین این شهرها و روستاها 
تشکیل شد تا بتوانیم ارتباط خوب و موثری در 
این راستا داشته باشیم. به گفته رئیس مجمع 
شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی ایران، 
اولین برنامه بعد از تشکیل این مجمع، برپایی 
نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی با مشارکت 
تمام شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی 
ایران است که امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر 
زمینه معرفی، ارتباط و ایجاد بستری مناسب 

برای رشد صنایع دستی ایران داشته باشیم. 

سلمان پور با اشاره به اینکه در 
گوشه شمال شرقی محدوده 
یک باب مدرسه وجود داشت 
که تخریب شده و تنها 
پناهگاهی که از دوران جنگ 
باقی مانده بود در زیر سطح آن 
دست نخورده باقی مانده است 
گفت: در زمان خاک برداری 
بوستان برای تعریف دسترسی 
به پناهگاه بخشی از دیواره 
شمالی آن تخریب و حجم 
زیادی از خاک های اطراف آن 
برداشته شد

|پیام ما|قرار بود در کنار برج سلجوقی ری، »بوستان صدوق« را بسازند. سازمان نوسازی شهرداری تهران بنا داشت این بوستان را در 
جبهه غربی برج تاریخی طغرل بر پا کند اما حین خاکبرداری به شواهد و آثار تاریخی برخوردند و البته بخشی از آن را تخریب کردند و 
حاال گمانه زنی های باستان شناسی برای تعیین وضعیت استقرارهای تاریخی، به کشف سازه ای معماری انجامیده که احتماال مثل برج 

طغرل، سلجوقی است.

تجسمی

اسماعیل یغمایی در این 
کتاب خواننده را در کالس 
سیمین دانشور می نشاند و 
روزهایی که به تازگی رشته 
باستان شناسی در ایران 
ایجاد شده بود. لحظات 
نفس گیر در این کتاب زمانی 
می رسد که حفاری بلژیکی ها 
در مرز ایران و عراق در 
جایی ناشناخته به نام 
»چنارباشی« آغاز می شود

»نقاط امن«، خاطراِت کاوش و باستان شناسی 
اسماعیل یغمایی منتشر شد.به گزارش ایسنا، 
این  در  باستان شناس  یغمایی،  اسماعیل 
کتاب به دهه 40 شمسی برگشته است، به 
روستای صوغان شهرستان سیرجان و آییِن 
»عروس قنات« که در آن زمان هنوز پابرجا 
بوده، آیینی که باستان شناسان خارجی آن را 
به تمسخر می گیرند. از سوی دیگر در گیر و دار 
حفاری تپه یحیی که از مهم ترین حفاری های 
می دهد.  رخ  عجیبی  اتفاقات  است،  ایران 
اسماعیل یغمایی در این کتاب خواننده را در 
کالس سیمین دانشور می نشاند و روزهایی 
که به تازگی رشته باستان شناسی در ایران 
این  در  نفس گیر  لحظات  بود.  شده  ایجاد 
بلژیکی ها  حفاری  می رسد که  زمانی  کتاب 
در مرز ایران و عراق در جایی ناشناخته به 
نقطه ای که  آغاز می شود.  نام »چنارباشی« 
حفاری معمولی در جریان نیست و کار به 
آن سوی  از  یغمایی سر  جایی می رسد که 
را  نقاطی  است  قرار  و  درمی آورد  مرزها 
شناسایی و نقطه گذاری کنند اما هیچکس 
نمی داند این کار به چه دلیلی انجام می شود؟ 
نقشه چیست و قرار است چه اتفاقی بیفتد.

او در این کتاب از روزهایی می نویسد که به 
در  استخدام می شود،  موزه  لوله کش  جاِی 
این زمان ارتباط او با دکتر نگهبان بیشتر شده 
و فصل جدیدی در زندگی حرفه ای اش از سر 
گرفته می شود. از این باستان شناس تا کنون 

کتاب های »داستان پیامبران«، »بررسی های 
پرفسور  با  ایوه  منطقه  در  باستان شناسی 
و  ری  تهران،  »امامزاده های  رایت«،  هنری 
»کاخ  پانزدهم«،  شهر  »شوش،  شمیران«، 
ایران  در  زینتی  »آرایه های  سیاه«،  بردک 
»وقتی   سالهز«،  هزار  »گیسوان  باستان«، 
که بچه بودم...«، »آن قصر که جمشید.../
پیشینه شناسی تخت جمشید« و کتابی در 
حوزه کودکان با نام »خانم پنگوئن و آقای 
کانگورو« منتشر شده است. در پشت جلد 
این طور  یغمایی  درباره  امن«  »نقاط  کتاب 
سال  در  بار  »نخستین  است:  شده  نوشته 
نگهبان  استاد  با  یغمایی  اسماعیل   1347
روانه کاوش در هفت تپه شد و پس از آن در 
درازای بیش از نیم سده این راه را ادامه داد. 
او جزو گروه های باستان شناسی، سرپرست 
سیاه،  بردک  کاه های  چون  کاوش هایی 
محمدآباد   آتشکده  و  مهرکده  سیاه،  سنگ 
)دشستان(، تپه قالیچی )بوکان(، تپه حصار 
... بوده است. جز این نزدیک  )دامغان( و 
بیست سال در موسسه فرهنگی موزه های 
بنیاد به کارشناسی اشیا پرداخته است. این 
کتاب در 231 صفحه با شمارگان 1000 نسخه 
و قیمت 75هزار تومان با جلد گالینگور در 
انتشارات دادکین منتشر شده است. امکان 
از  غیرحضوری  صورت  به  این کتاب  تهیه 
امکان پذیر  کتاب  ناشر  اینستاگرام  صفحه 

است.

کتاب تازه ای از اسماعیل یغمایی
»نقاط امن« در باستان شناسی منتشر شد

این محوطه در زیر ساختمان های 
مسکونی و مدرسه قرار داشت که 
بر اساس پروژه بهسازی محیطی 

سازمان نوسازی شهرداری 
تهران به منظور احداث بوستان، 
بیشتر این ساختمان ها تملک و 
تخریب و فضای آزاد شده از آن 

به بوستان تغییر کاربری داده 
شده است

|  
رنا

 ای
 |
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سازمان جهانی انرژی اعالم کرد

محرومیت کشورهای درحال توسعه از بودجه 
کاهش گازهای گلخانه ای

سرمایه گذاری ساالنه برای انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید بیش از هفت برابر افزایش پیدا کند

 به یک کاتالیزور بزرگ برای 
تبدیل دهه 2020 به دهه تحول 

در سرمایه گذاری در انرژی پاک 
نیاز است، سیستم بین المللی 

تمرکز کافی و یکپارچه برای 
تأمین مالی  پروژه کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای و 

توسعه انرژی پاک به ویژه در 
اقتصادهای نوظهور و در حال 

توسعه را ندارد

تا پایان هفته به طور میانگین 
شاهد افزایش 1.4 درجه ای 
دمای هوا در سراسر كشور 

خواهیم بود كه این میزان در 
برخی از استان ها حتی به 5 

درجه نیز می رسدكه همین 
موضوع باعث قرار گرفتن 

در شرایط دمایی حداكثر و 
افزایش شدید مصرف برق 

می شود

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

جلوگیری از انتشار یک تن 
دی اکسید کربن در اقتصادهای 
نوظهور و در حال توسعه نصف 

اقتصادهای پیشرفته دنیا هزینه 
می برد چرا که اقتصادهای در 
حال توسعه می توانند به طور 
مستقیم و سریع فناوری های 
تمیزتر و كارآمدتر را جایگزین 
کنند بدون اینکه مجبور شوند 

پروژه های انرژی های آالینده را 
كه از قبل در دست اجرا داشتند 

حذف یا اصالح كنند

|  
یم

سن
  ت

|

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
پاسخ داد

فرش ایرانی به جای 
اروپا از افغانستان سر در 

می آورد؟ 
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
نباید  صادراتی کشور  رویکرد کالن  می گوید، 
محدودکننده و بسته باشد و بازارهایی که در 
داد. دست  از  نمی توان  را  است  ایران  اختیار 
از  آمارهایی که  اساس  بر  ایسنا،  به گزارش 
و  سال ها  طول  در  کشور  تجارت  وضعیت 
ماه های گذشته منتشر شده، میزان صادرات 
ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت 
به سال های قبل به شدت کاهش یافته اما در 
مقابل، صادرات به برخی کشورهای همسایه 

است. داشته  توجهی  قابل  افزایش 
هرچند ایران در سال های گذشته از برنامه ریزی 
جدی برای افزایش سهم خود در بازار کشورهای 
همسایه و منطقه خبر داده اما در عین حال این 
سوال به وجود آمده که آیا با توجه به ظرفیت 
بازار کشورهای منطقه اساسا ایران نیاز به تجارت 
با کشورهای دور مانند اروپا دارد؟ این حرف ها 
در روزهای اخیر در میان صحبت های بعضی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز خود را 
نشان داده اما به نظر می رسد فعاالن اقتصادی 

چندان با چنین رویکردی موافق نیستند.
هیئت  عضو  حاجی آقامیری  رضی  سید 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران –در این رابطه 
اظهار کرد: موضوع مدیریت صادراتی در نگاه 
کالن باید چند پیش فرض اصلی را در نظر 
را  این  جز  نگاهی  فردی  اگر  و  باشد  داشته 
مطرح کند نه تنها از صادرات که حتی از کل 
اقتصاد هیچ چیز نمی داند. نخستین موضوع، 
است.  موجود  تقاضای  اساس  بر  تولید 
یعنی اگر ما یک مشتری داشتیم که میزان 
مشخصی از یک کاال را خریداری کرد اما اگر 
ما همچنان ظرفیت تولید بیشتر برای عرضه به 
سایر مشتریان را داشته باشیم، باید این کار را 

متوقف کنیم؟
او با اشاره به وضعیت تولید نفت ایران، گفت: 
مثال اگر یک مشتری نفت ایران از ما روزانه دو 
میلیون بشکه نفت بخرد اما همچنان ظرفیت 
تولید بیشتر داشته باشیم و بازار برای صادرات 
این تولید نیز وجود داشته باشد، ما باید کار 
خود را متوقف کنیم و به همان یک مشتری 
قانع شویم؟ قطعا این بر خالف تمام اصول 

اقتصادی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه بازار محصوالت ایرانی در کشورهای 
وضعیت  نمی توان  و  است  متفاوت  مختلف 
یک بازار را با دیگری مقایسه کرد، توضیح داد: 
برای مثال ما از دهه ها قبل و حتی در قرن های 
اروپا،  و  آمریکا  متحده  ایاالت  به  گذشته 
فرش های دست باف ایرانی را صادر می کردیم، 
افزوده و درآمد  ارزش  برای ما  محصولی که 
بسیار باالیی دارد. حضور طوالنی ایران در بازار 
این کشورها باعث شده که ما ذائقه این بازار را 
به دست آوریم و با وجود آنکه فرش لزوما یک 
کاالی اولویت دار در خانوار به شمار نمی رود اما 

این بازار همواره در اختیار ما بوده است.
اگر  است که  این  داد: سوال  ادامه  آقامیری 
به  برای  بخواهیم  ما  رویکرد  این  اساس  بر 
تمرکز  همسایه  کشورهای  بازار  آوردن  دست 
خود را از بازارهای سنتی خود کم کنیم، اساسا 
مانند  کشورهایی  در  مثال  ایرانی  فرش  برای 
افغانستان یا عراق یا دیگر کشورهای همسایه 
مشتری خواهیم داشت؟ آیا پیش از مطرح 
به  خود  صادراتی  سبد  این صحبت ها  کردن 
کشورهای مختلف را رصد کرده ایم تا تفاوت ها 
را ببینیم؟ حتی اگر کشورهای همسایه نیز برای 
محصوالت ما مشتریان زیادی داشته باشند، 
وقتی با تولید بیشتر امکان صادرات به سایر 
کشورها نیز وجود دارد، چرا باید به این ظرفیت 
توجه نکنیم؟ او با اشاره به نبود نگاه تخصصی 
در میان برخی دستگاه های تصمیم گیر در حوزه 
صادرات، بیان کرد: متاسفانه ما در سال های 
گذشته با تحریم های اقتصادی مواجه بوده ایم 
و اگر میزان صادرات به اتحادیه اروپا کاهش 
یافته، بخش عمده ای از آن به همین تحریم ها 
نژاد  احمدی  آقای  دولت  در  ما  می گردد.  باز 
وقتی برای نخستین بار با تحریم فرش مواجه 
شدیم، در جلسه ای که شخصًا حضور داشتم 
مسئول سازمان توسعه صادرات وقت گفت بازار 
آمریکا و اروپا را با بازار چین جبران می کنیم 
و مشکل حل می شود. این نشان دهنده عدم 
و  است  اقتصاد  و  بازار  وضعیت  از  شناخت 
همین تصمیمات غلط بعضا برای ما مشکالتی 

جدی تر ایجاد می کند.
فشارهای  برابر  در  آلمان  مانند  کشوری  اگر   
قدرت  با  کرونا  جمله  از  اقتصادی  مختلف 
می ایستد به دلیل نبود محدودیت در مسیر 
شده  موجب  که  است  تجارت  و  صادرات 
سه  جزو  توجهی  قابل  اقتصادی  رشد  با 
قدرت اقتصادی اول جهان باشد و ما نیز اگر 
بخواهیم از بحران ها عبور کنیم، باید به جای 
نگاه غیرکارشناسی و به دور از واقعیت، فضا 
را به سمت کاهش محدودیت ها و استفاده از 
و  اقتصادی  به رشد  منتهی  ظرفیت صادرات 

دهیم. سوق  ارزی  ذخیره  افزایش 

زمان آن رسیده است که سرمایه گذاری در 
و  نوظهور  اقتصادهای  در  پاک  انرژی  زمینه 
در حال توسعه به عنوان یک اولویت اصلی 

جهانی در نظر گرفته شود.
با  انرژی،  جهانی  سازمان  جدید  گزارش 
همکاری بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد 
اقتصادی  آینده  برای  که  می دهد  نشان   ،
پایدار و مقاوم در کشورهای در حال توسعه 
به تالش های مشترک بین المللی نیاز است.
طور  به  جهان  هوای  و  آب  و  انرژی  آینده 
دارد که  بستگی  مسئله  این  به  فزاینده ای 
توسعه  حال  در  و  نوظهور  اقتصادهای  آیا 
به  انتقال  فرآیند  موفقیت  با  می توانند 
سر  پشت  را  پاک تر  انرژی  سیستم های 

خیر؟  یا  بگذارند 
انرژی  جهانی  سازمان  ویژه  گزارش 
توانمند  برای  را که  اقدامات  از  مجموعه ای 
برای  توسعه   حال  در  کشورهای  ساختن 
غلبه بر موانع عمده ای که برای جذب سرمایه 
و  پاک  انرژی  سیستم های  ساخت  برای 
مدرن  در آنها وجود دارد،  برشمرده است که 
رعایت آنها  می تواند اقتصاد در حال رشدی 

تأمین کنند. آینده  دهه های  آنها   برای  را 
انرژی  جهانی  سازمان  نظر  اساس  بر 
در  پاک  انرژی  برای  ساالنه  سرمایه گذاری 
باید  توسعه  حال  در  و  نوظهور  اقتصادهای 
این  پیدا کند.  افزایش  برابر  از هفت  بیش 
از 150 میلیارد  میزان در سال گذشته کمتر 
 1 از  بیش  به  باید  که  حالی  در  بوده  دالر 
تریلیون دالر تا سال 2030  برسد تا جهان 

بتواند به اهداف پروژه رسیدن به انتشار صفر 
سال  در   )  net-zero( گازهای گلخانه ای 

برسد.  2050
می شود  پیش بینی  است که  حالی  در  این 
انتشار دی اکسیدکربن به دلیل فعالیت های 
در  و  اقتصادی  نوظهور  اقتصادی کشورهای 
و  آفریقا  آسیا،  در  بیشتر  توسعه که  حال 
آمریکای التین هستند،  طی دو دهه آینده 

5 میلیارد تن رشد کند.
جهانی  سازمان  اجرایی  مدیر  بیرول،  فاتح 
بسیاری  گفت:»در  زمینه  این  در  انرژی 
 ، توسعه  حال  در  و  نوظهور  اقتصادهای  از 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای به سمت باال 
حرکت می کند  در حالی که سرمایه گذاری بر 
روی انرژی پاک روز به روز در این کشورها 
ایجاد  باعث  این  و  می شود  متزلزل تر 
تالش های  مسیر  در  خطرناکی  مشکالت 
و  اقلیمی  اهداف  به  دستیابی  برای  جهانی 

می شود. پایدار  انرژی 
 بسیاری از این کشورها  به بودجه مورد نیاز 
انرژی  سیستم های  به  سریع  انتقال  برای 
مخرب  اثرات  و  ندارند  دسترسی  پاک  
بیشتر  تاثیرات   19 بحران کووید  اقتصادی 
و ماندگارتری در کشورهای در حال توسعه 

دارد.«
او تاکید کرد که کمبود پول در سراسر جهان 
بودجه  این  اما  ندارد  وجود  راستا  این  در 
همه  از  بیشتر  پروژه هایی که  و  به کشورها 
بنابراین  نمی کند.  پیدا  راه  دارند  نیاز  آن  به 
دولت ها نیازدارند توسط نهادهای اقتصادی 

بین المللی سازوکارهایی برای رساندن بودجه 
برای گسترش  توسعه  درحال  به کشورهای 

پیدا کنند.  پاک  انرژی های 
بررسی روندهای مصرف انرژی پاک در مدت 
اخیر به شکاف فزاینده ای بین اقتصادهای 
پیشرفته و کشورهای در حال توسعه اشاره 
توسعه  در حال  و  نوظهور  اقتصادهای  دارد. 
دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند 
اما فقط یک پنجم سرمایه گذاری جهانی در 
انرژی پاک در این کشورها بوده و یک دهم 

ثروت مالی جهان در آنها وجود دارد. 
تمام  در  ساالنه  های  گذاری  سرمایه 
نوظهور  اقتصادهای  در  انرژی  بخش های 
 2016 سال  از  توسعه  حال  در  و کشورهای 

حدود 20٪ کاهش یافته است و آنها با بدهی 
و هزینه هایی تا هفت برابر بیشتر از ایاالت 

هستند. روبه رو  اروپا  یا  متحده 
این مشکالت در شرایطی است که بر اساس 
ماموریت  انرژی  جهانی  سازمان  گزارش 
جلوگیری از انتشار یک تن دی اکسید کربن 
توسعه  حال  در  و  نوظهور  اقتصادهای  در 
اقتصادهای  نصف  تقریبًا  متوسط  طور  به 
که  چرا  می برد  هزینه  دنیا،  پیشرفته 
اقتصادهای در حال توسعه اغلب می توانند 
به طور مستقیم و سریع  فناوری های تمیزتر 
اینکه  بدون  جایگزین کنند  را   و كارآمدتر 
مجبور شوند پروژه های انرژی های آالینده را 
یا  داشتند حذف  اجرا  در دست  قبل  از  كه 

كنند. اصالح 
اما اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال 
افزایش سرمایه گذاری  دنبال  به  توسعه که 
با طیف  پاک هستند،  انرژی های  زمینه  در 
که  شده اند  روبه رو  مشکالت  از  وسیعی 
می تواند اطمینان سرمایه گذاران و بانک ها را 
برای حمایت و سرمایه گذاری تضعیف کند. 
این چالش ها شامل مواردی مانند  بی ثباتی 
نرخ ارز، ضعف بانکداری بومی، مشکالت در 
مالیات های  در  ضعف  تجاری،  قراردادهای 

عمومی و ... هستند. 
بزرگ  یک کاتالیزور  به  کرد:»  اظهار  بیرول 
در  تحول  دهه  به   2020 دهه  تبدیل  برای 
است.  نیاز  پاک  انرژی  در  سرمایه گذاری 
سیستم بین المللی تمرکز کافی و یکپارچه 
انتشار  کاهش  پروژه  مالی   تأمین  برای 
به  پاک  انرژی  توسعه  و  گازهای گلخانه ای 
ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 
را ندارد. بودجه در جایی که الزم است بسیار 
جهانی  فراخوان  یک  ما  است. گزارش  کم 
ثروت  از  برای کسانی که  ویژه  به   - است 
تغییر  ایجاد  برای  الزم  تخصص  و  منابع   ،
این  برای  اقدامی  تا   – هستند  برخوردار 

بگیرد.« صورت  وضعیت 
انرژی   جهانی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
مورد(   50 حدود   ( اولویت داری  اقدامات 
مالی،  موسسات  دولت ها،  که  دارد  وجود 
سرمایه گذاران و شرکت ها تا سال 2030 باید 
در کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد 
نوظهور در زمینه گسترش انرژی پاک انجام 

دهند.
به  که  است  کرده  اعالم  هم  جهانی  بانک 
فاصله  دنبال  به  که  کشورهایی  از  حمایت 
کاهش  فسیلی،  های  سوخت  از  گرفتن 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  گسترش  کربن، 
داد. خواهد  ادامه  هستند،  انرژی  بهره وری 
سازمان جهانی انرژی معتقد است با ترکیبی 
از سیاست های هوشمندانه، نوآوری مالی و 
همچنین اقدامات جمعی جسورانه می توان 

از چالش های فعلی عبور کرد.
این سازمان  خواستار تمرکز بر روی هدایت 
بخش هایی  در  سرمایه گذاری  تسهیل  و 
است که  بازار آنها برای فن آوری های پاک 
آماده است. این سازمان همچنین خواستار 
تقویت سازوکارهای مالی پایدار، رفع موانع 
مراحل  تسهیل   ، خارجی  گذاری  سرمایه 
و  نوظهور  اقتصادها  در   ... و  مجوزها  صدور 
درحال توسعه در زمینه سرمایه گذاری برای 

است. پاک  انرژی های 
این گزارش تأکید می کند که سرمایه گذاری ها 
این  در  پاک  انرژی  زمینه  در  فعالیت  و 
و  اقتصادی  فرصت های  می تواند  کشورها 
در  حتی  و  ایجاد کند  توجهی  قابل  شغلی 
حمایت از زنان کارآفرین نقش داشته باشد.

 برق

احتمال شکسته شدن دوباره رکورد پیک مصرف وجود دارد

پیش بینی افزایش مصرف برق در هفته جاری
توزیع  شرکت  مدیرعامل  صبوری،  حسین 
طبق  اینکه  بیان  با  تهران  برق  نیروی 
هفته  در  هواشناسی  سازمان  پیش بینی 
را  گرمی  روزهای  انتظار  ماه،  خرداد  پایانی 
دمای  افزایش  با  داریم، گفت:  تهران  برای 
باال  تصاعدی  به شکل  نیز  برق  هوا، مصرف 
مشترکان،  همکاری  عدم  صورت  در  و  رفته 
هفته  طی  تهران  در  خاموشی  بروز  احتمال 

نخواهد بود. ذهن  از  دور  جاری 
تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بزرگ از قطع برق 47 اداره و دستگاه اجرایی 
پایتخت در اولین روز هفته و تشدید نظارت 
افزود:  و  داد  خبر  تهران  ادارات  عملکرد  بر 
پرورش  کانون  به  متعلق  ساختمان های 
فرهنگسرای  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
ایران،  بهادار  اوراق  و  بورس  خاوران، سازمان 
ملی  شرکت  اجتماعی،  تامین  سازمان 
موسسه  پاسارگاد،  نفت  شرکت  ایران،  گاز 
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و 
توسعه صادرات  تجارت، صادرات،  بانک های 
ایران، قرض الحسنه مهر ایران و پاسارگاد از 
عدم  دلیل  به  امروز  بودند که  اداراتی  جمله 
رعایت ابالغیه های مدیریت مصرف، مشمول 

شدند.  برق  قطع 
او با قدردانی از همکاری ارزنده شهروندان در 

روزهای گذشته از مشترکان تهرانی درخواست 
طول  در  رو،  پیش  شرایط  به  توجه  با  کرد: 
هفته پایانی خرداد ماه از استفاده از وسایل 
اکیدا  الی 18  برقی پرمصرف در ساعات 12 

خودداری کنند.

احتمال شکسته شدن دوباره پیک 
سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره 
انتخابات  مناظره  دور  سومین  برگزاری  به 
ریاست جمهوری، از آمادگی همه اكیپ های 
در  برق  تامین  برای  برق  صنعت  عملیاتی 
سراسر كشور خبر داد و در خصوص شرایط 
جاری گفت:  هفته  در  برق  مصرف  و  تولید 
شرایط  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  هفته  این 
افزایش شدید مصرف  دمایی، شاهد  تنش 
برق هستیم که حتی احتمال شکسته شدن 

دارد. به همراه  را هم  دوباره پیک 
مصطفی رجبی مشهدی گفت: پیش بینی های 
الزم برای تداوم پایداری برق به ویژه در هنگام 
ریاست  انتخابات  مناظره  سومین  برگزاری 
جمهوری انجام شده است و در این خصوص 
پرسنل عملیاتی صنعت برق در آمادگی كامل 
هرگونه  بروز  صورت  در  تا  می برند  سر  به 
رفع  به  ممكن  زمان  كوتاه ترین  در  مشكلی 

آن اقدام كنند.
از مشتركان خواست  برق  سخنگوی صنعت 

ساعات  در  به ویژه  مصرف  ضمن كاهش  تا 
اوج مصرف در صورت بروز اختالل در شبكه، 
موارد را از طریق تلفن 121 در سراسر كشور 
به شركت های برق برای رفع نواقص احتمالی 

دهند. اطالع 
و  تولید  وضعیت  آخرین  خصوص  در  او 
داشت:  اظهار  جاری  هفته  در  برق  مصرف 
به طور  هفته  پایان  تا  پیش بینی ها  براساس 
میانگین شاهد افزایش 1.4 درجه ای دمای 
این  كه  بود  خواهیم  كشور  سراسر  در  هوا 
میزان در برخی از استان ها حتی به 5 درجه 
قرار  باعث  موضوع  همین  كه  می رسد  نیز 
افزایش  گرفتن در شرایط دمایی حداكثر و 

می شود. برق  مصرف  شدید 
او با تاكید بر اینکه تمهیدات الزم برای تامین 
نیز  رای گیری  روز  در  برق  شبكه  پایداری 
اندیشیده شده است، خاطرنشان كرد: همه 
تالش و تمركز صنعت برق تامین برق عموم 
هموطنان سراسر كشور در تمام روزهاست و 
در  ولی  ندارد  خاص  روز  یک  به  اختصاص 
تامین  برای  الزم  هماهنگی های  حال  عین 
و  است  آمده  به عمل  رای  اخذ  شعب  برق 

داشت. نخواهیم  مشكلی 
به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 
همکاری  برای  صورت گرفته  هماهنگی های 

صنایع و كشاورزان در مشاركت با طرح های 
تشویق محور مدیریت مصرف در ساعت اوج 
با  بار گفت: مشتركان خانگی می توانند تنها 
به كار بستن سه راهكار ساده، از بروز خاموشی 

کنند. جلوگیری  احتمالی 
كند  دور  از  استفاده  افزود:  مشهدی  رجبی 
دمای کولرهای گازی  تنظیم  آبی،  كولرهای 
بر روی 25 درجه و عدم استفاده از وسایل 
تا   12( روز  ساعات گرم  در  پرمصرف  برقی 
18( مهمترین راهكارها برای تامین برق همه 
برق كشور  شبكه  ماندن  پایدار  و  مشتركان 

است.

آغاز واردات برق از جمهوری آذربایجان
منظور  به  برق گفت:  صنعت  سخنگوی 
روز  از  برق  تامین  محدودیت های  كاهش 
كشور  از  برق  واردات  گذشته،  پنجشنبه 

شد. آغاز  آذربایجان 

با  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی  مصطفی 
به  مغان  برق  انتقال  سنكرون شدن خطوط 
برق  واردات  آذربایجان  برق جمهوری  شبكه 
آغاز شد، اضافه کرد: هم اكنون  این كشور  از 
73 مگاوات برق از این خط انتقال به شبكه 

می شود. تزریق  ایران  داخلی 
او افزود: میزان برق وارداتی از این خط انتقال 
تا 130 مگاوات در ساعات پیک مصرف قابل 

افزایش است.
سخنگوی صنعت برق با بیان این که صنعت 
برای  را  خود  ظرفیت های  و  توان  همه  برق 
گرفته  كار  به  داخل  نیاز  مورد  برق  تامین 
به کارگیری  كنار  در  كرد:  خاطرنشان  است، 
همه ظرفیت ها برای واردات و افزایش تولید 
برق، مشترکان خانگی با سهم پنجاه درصدی 
در  تاثیرگذار  بسیار  نقشی  از  اوج مصرف  در 

هستند. برخوردار  میان  این 

سازمان جهانی انرژی در گزارشی که به تازگی منتشر شد اعالم کرد که کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور توانایی مالی انجام 
اقدامات برای دستیابی به هدف پروژه کاهش گازهای گلخانه ای را ندارند و بودجه ای که در دنیا برای این کار وجود دارد به کشورهایی 

که از همه بیشتر به آن نیاز دارند نمی رسد.
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نظرخواهی »پیام ما« از پژوهشگران اجتماعی

حذف زباله گردی کودکان شکست خورد

تداوم روند افزایش 
غلظت ازن در پایتخت

تداوم روند افزایش نسبی دما تا دوشنبه )24 
روز )22  باد طی  تندی  و کاهش  ماه(  خرداد 
خرداد ماه( در  استان تهران پیش بینی می شود. 
در  برخی  نیز  »ازن«  آالینده  غلظت  افزایش 

مناطق پایتخت دور از انتظار نخواهد بود.
و  داده ها  بررسی  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
نقشه های  پیش یابی هواشناسی طی چهار روز 
آینده برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی 
و  باد  وزش  با  همراه  ساعات  بعضی  در  ابری 
در ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر گاهی 

می شود. ابر  پیش بینی  موقت  افزایش 
استان  هواشناسی  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
تهران، طی دو روز آینده روند افزایش نسبی دما 
و روز دوشنبه )24 خرداد ماه( کاهش نسبی دما 

 پیش بینی می شود.
شرکت کنترل  در  شده  انجام   پیش بینی های 
از آن است که در  کیفیت هوای تهران حاکی 
صبحگاه روز شنبه )22 خرداد ماه( کیفیت هوا در 
محدوده قابل  قبول قرار خواهد گرفت که ناشی 
از وزش باد مؤثر طی ساعات گذشته است، با 
این حال در برخی مناطق پرتردد افزایش غلظت 
ذرات معلق باعث کاهش کیفیت هوا می شود.

کاهش تندی باد طی روز پراکندگی آالینده ها را 
محدود می کند همچنین با حضور عوامل کافی 
جهت تولید آالینده »ازن« غلظت این آالینده در 
برخی مناطق افزایش خواهد یافت و می تواند 
باعث کاهش کیفیت هوا شود. با استمرار این 
شرایط جوی تا اواخر وقت انتظار می رود که در 
مناطق پرتردد بر غلظت آالینده ها به ویژه ذرات 
معلق افزوده شود و در نتیجه کیفیت هوا در 
قرار  حساس  برای گروه های  ناسالم  محدوده  

بگیرد.
 23( امروز  تا صبح  باد  تندی  نسبی  افزایش 
ذرات  پراکندگی  باعث  حدودی  تا  ماه(  خرداد 
معلق و بهبود کیفیت هوا نسبت به شب گذشته 
افزایش  به  توجه  با  حال  این  با  شد،  خواهد 
تردد خودروها، کیفیت هوا در مناطق پرتردد در 
قرار  حساس  برای گروه های  ناسالم  محدوده 

خواهد گرفت.

»میرسلیم« از هیئت 
نظارت بر انتخابات 
شوراها استعفا کرد

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا 
با انتشار نامه ای سرگشاده و در اعتراض به روند 
از  انتخابات،  این  نامزدهای  صالحیت  بررسی 

عضویت در این هیات استعفا کرد.
به گزارش ایسنا، در نامه سرگشاده سید مصطفی 
میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس آمده 
محترم  نمایندگان  محضر  به  »با سالم  است: 
مجلس شورای اسالمی و با تشکر از اعتمادی که 
به اینجانب ابراز کرده اید در انتخاب اینجانب برای 
عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، به استحضار 
می رسانم که اینجانب به امید دقت ورزیدن در 
بررسی صالحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن 
دست تبهکاران و جلوگیری از تشدید انحرافات 
نظیر  جرائمی  و  تخلفات  که  شهرداری ها  در 
زمین خواری و کوه خواری و ساخت و سازهای 
غیر مجاز و تغییر کاربری ها و تراکم فروشی ها و 
زیرپا گذاشتن حقوق عمومی را ابزار سوء استفاده 
و اجحاف به مردم قرارداده اند، این بار سنگین را 
پذیرفتم ولی به دلیل اعمال نفوذهای متعدد و 
مداخالت غیر قانونی از جمله مداخله امروز وزارت 
کشور در فرآیند بررسی و اعالم نتایج صالحیت 
نامزدهای شوراها و مخدوش شدن آن نتایج ، 
استعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در 

آن شورا رسمًا اعالم می کنم.
الزم می دانم از زحماتی که همکاران سختکوش 
ما در این مدت کشیدند و بعضًا تا سحرگاهان 
برای پیشبرد صحیح روند بررسی صالحیت ها 
وقت گذاشتند تشکر کنم و از این که به نتیجه 
آن زحمات خدشه وارد آمده است، اظهار تأسف 

کنیم.
به عنوان نماینده مردم شریف میهن اسالمی 
مان مؤکدًا عرض می کنم که تالش من بر این 
بوده است که جلو ورود جرثومه های انحراف و 
و  اقتصادی  بگیرم ولی شبکه فساد  را  تباهی 
سیاسی نگذاشت ما کارمان را بسالمت پیش 
ببریم و بسیاری افراد تایید شده اند که فاقد 
صالحیتند و بسیاری از داوطلبان واجد شرایط 
مظلوم واقع شده و نتوانسته اند به فهرست نهایی 

راه یابند.
البته نقص هایی در قانون کنونی وجود دارد که 
مبادرت  در مجلس  آن  رفع  به  اولویت  با  باید 
دوام  و  نفوذ  و  آن وجود  از  مهمتر  ولی  ورزیم 
مفسدان و رسوخ ایادی آنها است که تا ریشه 
آنها خشک نشود یقینًا هیچ کار خیری به نفع 
هیچ  و  گرفت  نخواهد  شکل  عزیزمان  مردم 
برای جمهوری اسالمی مان حاصل  پیشرفتی 
نخواهد شد«. پیش از این اخباری مبنی بر رد 
صالحیت مرتضی طالیی منتشر شده بود اما بعدا 
گفته شد با فشار محمدباقر قالیباف، طالیی تایید 
سیاسی  فعاالن  برخی  است.  شده  صالحیت 
استعفای میرسلیم را با تایید صالحیت طالیی 

دانسته اند. مرتبط 

سپیده ساالروند: در همین 
بخشنامه ای که سال گذشته 
آقای حناچی امضا کردند به 
جز اینکه قرار بود، پیمانکار به 
واسطه استثمار کودک مواخذه 
شود، بند دیگری داشت در 
راستای همین طرح کاپ، در 
این بند آمده بود که نیمی از 
سطل های زباله داخل شهر 
تهران تا پایان خرداد 1400 
حذف شوند. اکنون پرسش 
اینجاست که آیا ما از 60 هزار 
مخزن به 30 هزار مخزن 
رسیده ایم؟

»آیا امکان حذف زباله گردی کودکان وجود دارد؟« این پرسشی بود که روزنامه »پیام ما« با همکاری »شبکه یاری کودکان« در نشستی 
در کالب هاوس از پژوهشگران و متولیان امر شهری پرسید. 

نشستی که در آستانه روز جهانی منع کار کودک برگزار شد. در روزهایی که براساس آمار رسمی حدود 4 هزار کودک زباله گرد تنها در استان 
تهران وجود دارد. آماری که البته مشخص نیست بعد از منع زباله گردی چه سرنوشتی خواهند داشت. 

در این مجال از پژوهشگران درباره علل عدم توفیق بخشنامه شهرداری تهران مبنی بر ممنوعیت زباله گردی کودکان هم پرسیده شد. 
پاسخ پرسش ها اما در چند کلمه خالصه می شد، گردش مالی باالی پسماند.
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سیاسی  اقتصاد  نگاه  با  بحث  به  من  ورود  زاویه 
رخ  منطقی  چه  براساس  اتفاق  این  اینکه  است. 
به  می شود  بازیافت  که  زباله ای  به  اگر  می دهد. 
از  ترکیبی  با  کاال  هر  نگاه کنیم،  یک کاال  عنوان 
سرمایه و کار در واقع تولید می شود و ارزش پیدا می کند. زباله یکی از معدود 
از نظر شهروند  ایجاد می شود. یعنی آن چیزی که  با کار  تنها  مواردی است که 
عادی بی ارزش است و دور ریخته می شود، توسط یک زباله گرد برداشته می شود 
و به محض برداشته شدن، واجد ارزش می شود. درست در جایی که سرمایه هیچ 
ارزشی ندارد. بنابراین افرادی که سرمایه دارند، بیشترین سود را می برند و افرادی 
که زباله را دارای ارزش می کنند، کمترین سهم را از این چرخه می برند، بسیاری 
ارزش  از همین حاشیه سود  ناشی  نرسیده در شهرداری  نتیجه  به  از دعواهای 
زباله است. نسبت و درصدی که افراد زباله گرد از زباله می برند، حدود 15 درصد 
است. این زباله گردان کتفی و کولی چیزی در حدود 7 درصد از ارزش زباله ای که 
تولید می شود، می برند. اما در این میان 30 درصد زباله گردان کودکند و به کودکان 
نزدیک به 2 و نیم تا 3 درصد ارزش افزود تعلق می گیرد. عمده پرداختی به توزیع 
ارزش افزوده در بحث زباله گردی به پیمانکاران می رسد به واسطه وجهی که بابت 
هر نفر زباله گرد می برند، که این نرخ در مناطق مختلف تهران متفاوت است. به 
نظرم توزیع منابع متفاوت است، اما شهرداری در سال 97 که ما پژوهشی را در 
انجمن منتشر کردیم، حدود 8 درصد از این چرخه بهره می برد. حدود 45 درصد 
از نرخ اما سهم اربابان گودها و افرادی می شد که در آن منطقه فعالیت می کردند 
و مابقی به پیمانکاران می رسید، پیمانکاری که عالوه بر پیمانی که با شهرداری 

می بندد، سهم عمده ای از سود کارکنان غیررسمی هم می برد.

زباله گردی  منع  توفیق  عدم  چرایی  درباره 
کودکان در مدیریت شهری، چند واقعیت وجود 
موضوع  است که  این  واقعیت  مهم ترین  دارد. 
در  فردی  برای  اهمیتی  آنچنان  زباله گردی  منع 
میلیارد   250 بودجه  در  موضوع  این  االن  همین  نداشت.  شهرداری  سیستم 
تومانی در ساختار سی و چند هزار میلیارد تومانی درآمد شهرداری که عموما 
نیست.  فردی  دغدغه  اصال  و  ندارد  اهمیتی  است،  ساز  و  ساخت  بحث  در 
افرادی دیگر  اما برای  برای ما ممکن است رنج کودک امر سهمگینی باشد 
ممکن است این موضوع که سرنوشت کودک چه خواهد بود، آنچنان اهمیتی 

باشد. نداشته 
 بنابراین به طور کلی چه شما عضوی از مدیریت شهری باشید چه شهروند، 
شاید مسائل دیگری برایتان اهمیت پیدا کند و چندان نسبت به رنج کودک 
بخواهند کاری کنند، بخش مهم  نهادهای مدنی  اگر  نیستند. شاید  حساس 
را  جامعه  و  دهند  نشان  را  این کودکان  سرنوشت  و  آینده  باشد که  همین 
بخشی های  در  چه  و  سیستم  در  چه  شهرداری  در  چه  من  حساس کنند. 
دیگر اگر جلسات مختلفی شرکت می کردم، آن چیزی که برای اغلب اهمیت 
داشت توی پرانتز این مساله بود که زباله گردی چهره شهر را زشت می کند.
 مساله دیگر هم فساد است. در بحث به مساله خصوصی سازی اشاره شد، 
به  حالی که چیزی  در  دارد،  وجود  می گویند خصوصی سازی خوب  بسیاری 

نام خصوصی سازی خوب وجود ندارد. 
به اسم  با آن مواجهیم. چیزی  امروز  فساد همین خصوصی سازی است که 
خصوصی سازی خوب وجود ندارد، خصوصی سازی همین استثماری است که 
امروز با آن مواجهیم. بخش خصوصی در آمریکا را هم بخش عمومی است 
خصوصی  و  عمومی  بخش  میان  رابطه  از  شکل  این  در  می دهد.  نجات  که 
درآمد  نظیر  دیگری  چیزهای  و  است  کودک  کار  افتادن  اهمیت  از  نتیجه 

است. مهم  نگهداری شهر  و  پرسنل  شهرداری، حقوق 
 یعنی در این شکل از خصوصی سازی باید با پیمانکار مماشات کرد تا منافع 
سیستم به خطر نیفتد. بنابراین در این سیستمی که قواعد خودش را دارد، 
کلی  طور  به  اینکه  مگر  ندارد.  وجود  شهرداری  برای  چندانی  مداخله  امکان 
سیستم جمع آوری پسماند تغییر کند که اگر سیستم تغییر کند، بازم سوال 

باقی بود که چه بر سر بچه های زباله گرد چه می آید. 

چیزی که من در مدت فعالیتم متوجه شدم، 
و کلیدواژه ای  مساله   است،  بودن  غیررسمی 

که شرایط را دشوار کرده است.
شهری  مدیریت  حوزه  در  فقط  مساله  این   
فعالیت  عرصه  این  در  امروز  که  افغانستانی  مهاجران  برای  و  نیست 

هست. نیز  می کنند، 
بتواند  فرآیندی که  هر  و  سازوکار  هر  واقع  در  بگویم،  بخواهم کوتاه  اگر   
نظارت کردن  غیرقابل  و  غیررسمی  نهادهای  حاکمیت  و  وضعیت  از  را  ما 
رسمی  را  افراد  بتواند حضور  و  ببرد  رسمی  نهاد  به سمت  پرسش کردن  و 
بتواند آن ها  دارای حقوق کند،  را  افغانستانی  افرادی همچون کارگران  کند، 
را به نوعی قابل دیدن کند، باعث فاصله گرفتن ما از وضع موجود می شود.
 من به شکل کلید واژه ای و کوتاه اگر بگویم به نظرم رسمی شدن بتواند، 

دست کم باعث دیده شدن افراد و بهبود وضعیت فعلی شود.
به  یا  مهاجران  منظورمان  تنها  رسمی کردن صحبت می کنیم هم  از  وقتی   
از  بسیاری  نظرم  به  نیست  انسانی  نیروی  روی  فقط  بحث  دقیق تر  عبارت 
این فرآیندی که سود غیرمشروع تولید می کند، در واقع غیررسمی است.
 در واقع منظور من رسمی شدن خیلی از کارگاه ها، بسیاری از فروشندگان 

و تولید کنندگانی است که در این عرصه سهیم اند.
سرنوشتی  چه  شود، کودک  حذف  زباله گردی  اگر  می پرسند که  بسیاری   
رها  را  افغانستان  کار  برای  کودک  که  اینجاست  واقعیت  داشت؟  خواهد 
می کند، از این جهت مساله اقتصادی اهمیت دارد و راه حل نازل بر گردش 

باشد. باید  اقتصادی   مشکالت  و حل  اقتصادی 
 در میان صحبت ها هم گفته می شود که ما یک نوع خصوصی سازی داریم 
و خصوصی سازی به طورکلی بد است، ما برایمان مشخص است که افرادی 
مشخص  مواجه  یک  موضوع  با  می کنند  فعالیت  پیمانکاری  شکل  به  که 
اینها با شهرداری همدستی می کنند و تن به شفاف شدن و رسمی  ندارند 

نمی دهند.  سازوکار  شدن 

جهان  زیرا  برگردیم  عقب  به  نمی توانیم  ما 
و  بودیم،  بچه  ما  زمانی که  آن  شده،  پیچیده 
ما  جمعیت  می کردند،  جمع  را  زباله ها  نمکی ها 
و  نمی کرد  تولید  را  خشک  زباله  از  حجم  این 
این حجم  بازیافت  توانایی  ما  احتماال  این  جز 
را نداشتیم، االن این زباله ها ارزشمندند زیرا ما متوجه شدیم که می توانیم از 

کنیم. کسب درآمد  زباله ها  این 
 پس راه های حل آن پیچیده می شود، زیرا دست های زیادی وجود دارد که از 
این سیستم نفع می برد. تا وقتی که پولی در جریان است مساله این نیست 
سازمان  است که  طعنه  خودش  این  می گویند،  چه  حقوق کودک  فعاالن  که 
مدیریت پسماند شهرداری تهران در این جلسه نیست و هیچگاه هم حاضر به 

زیرا در حال کسب درآمد خود است. پاسخگویی نیست. 
 یعنی سیستم مافیایی در آن طرف ماجرا در جریان است که هر فردی پولی 
آقای  سال گذشته  که  بخشنامه ای  همین  در  می کند.  دریافت  ماجرا  این  از 
کودک  استثمار  واسطه  به  پیمانکار  بود،  قرار  اینکه  جز  به  امضا کردند  حناچی 
بند  این  در  طرح کاپ،  همین  راستای  در  داشت  دیگری  بند  شود،  مواخذه 
 1400 خرداد  پایان  تا  تهران  شهر  داخل  زباله  از سطل های  نیمی  بود که  آمده 

شوند. حذف 
مخزن  هزار   30 به  مخزن  هزار   60 از  ما  آیا  که  اینجاست  پرسش  اکنون   
سطح  در  می رسد که  نظر  به  بود.  مشهود  بود،  چیزی  چنین  اگر  رسیده ایم؟ 
مانده ایم که  پایلوتی  طرح  همان  در  ما کماکان  است.  نداده  رخ  اتفاقی  شهر 
طرح  این  در  خانه  چند  و  می شود  اجرا  شهر  نقطه  کدام  در  نیست  مشخص 

است.  نداده  رخ  محسوسی  اتفاق  یعنی  می کنند،  شرکت 
دیگر  از طرف  و  باشد  بودن می تواند کمک کننده  من تصور می کنم که رسمی 
کند  تغییر  پسماند  باید شیوه جمع آوری  زباله گردی  برای حذف  گمان می کنم 

باشند.  افراد متولی پاسخگو  این است که  و در وهله بعدی هم مهم 

زباله گردی  بردن  بین  از  برای 
حقوق  پیمان نامه  از  باید  کودکان، 
ایران  دولت  کنیم که  آغاز  کودک 
آن را پذیرفته است. به نظرم باید 
گفته  اینکه  کرد.  شروع  کودکان  همه  حمایت  و  پیمان نامه  از 
می شود، بودجه الزم است، بله بودجه الزم است اما نه با تداوم 
وضع موجود یعنی ما نباید بر کار کودک صحه بگذاریم. ما 24 

داریم. سال   18 زیر  فرد  میلیون 
باید صدای  ما  بودجه کل کشور.  یعنی یک چهارم  تعداد  این   
کودکان شویم و تالش کنیم که این یک چهارم بودجه عمومی 
هزینه شان شود. نکته دوم این است که ما باید مبنای کارمان 
پیمان نامه  مبنای  بر  را  کودکان  زباله گردی  ممنوعیت  برای 

بگذاریم.
کودک  میلیون   10 تا   8 اکنون  ما  که  است  این  سوم  نکته   
داریم که اکنون در شرایط دشوارند، بدترین نوع آن زباله گردها 

هستند که از تحصیل رانده شدند یا دچار سوتغذیه اند. ما باید 
بگیریم  نظر  در  دارد  وجود  وضعیتی که  با  متناسب  را  افق مان 
داوطلب  میلیون  دو  دست کم  میلیون،   10 تا   8 این  برای  و 

تعیین کنیم. و  بگیریم  نظر  در  دیده بان 
افرادی هستند که  یعنی  دارد،  وجود  نیرو کامال  این  نظرم  به   
دوست دارند و آرزو می کنند، زیر چتر انجمن های شناسنامه دار 
تک  تک  می توانند  هستند که  این ها  بگیرند.  یاد  را  دیده بانی 
این کودکان را شناسایی کنند و صدای آن ها شوند و صدای این 
بگویند  ما  به  می توانند  هستند که  آن ها  بلند کنند.  را  کودکان 
تک تک کودکان  برای  حمایتی  بسته های  می توانیم  چگونه  که 

کنیم.  فراهم 
می روند.  پرانتز  توی  اساسا کودکان  بحث ها،  این  در  نظرم  به 
اینکه گفته می شود بخش دولتی فاسد چپاول سرمایه می کند 
کمتری  مالی  سهم  خصوصی  بخش  به  اینکه  است،  درست 
حقوق  پیمان نامه  به  ارتباطی  اما  است  صحیح  هم  می رسد 
کودک ندارد و دردی را از کودکی که حق بقا و رشد و امنیتش 
کالن  را  افق مان  اگر  ما  نمی کند.  دوا  است،  خطر  در  اکنون 
و  برای کمک  را  فرد  میلیون   2 االن  همین  می توانیم  بگیریم، 

بسیج کنیم.  کشور  در  5 کودک  نفر  هر  دیده بانی 

در  قانون مدیریت پسماند سال 83 تصویب شد، 
همان زمان انباشتی از مسائل در حوزه پسماند، کشور 
را تحت فشار قرار داد. اما در میان کسانی که قانون را 
تصویب کرده بودند، نماینده ای از مردم وجود نداشت. 
چالش دولتی بود و افرادی از دولت خواسته بودند، مشکل را برطرف کنند. در نتیجه 
در این قانون مشارکت شهروندان، جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود نداشت. 
بنابراین محاسبات بازار در این قانون رعایت نشده بود. در این قانون جمله ای وجود 
دارد، مبنی بر این که پسماند کاالیی است که از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. 
این جمله را اگر کنار اصل 22 و  46 قانون اساسی بگذاریم که گفته می شود هر کس 
مالک چیزی است که تحت تصرف آن است پس کاالیی که از نظر شما زائد تلقی 
می شود اما تحت تصرف شماست، پسماند نیست و زمانی پسماند تلقی می شود که 
از محدوده تصرف و تملک شما خارج شود و در محدوده مخازن شهرداری قرار گیرد.

از همین جا دوراهی  باید در ذهن تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، یا 
دغدغه دارند، به وجود بیاوریم که شهرداری حق ندارد اصال در خصوص ضایعات خانه 
شما اظهار نظر کند، چه برسد به اینکه بخواهد جلوی فعالیت کسی را بگیرد. بنابراین 
تعریف نشدن این مناسبات بازار باعث شده که ما با یک بازار سیاهی مواجه شویم که 
شهرداری در آن انحصار قانونی دارد. این درحالیست که دو و نیم میلیارد دالر ارزش 
ضایعات قابل بازیافت در سال است که از این دو نیم میلیارد دالر، پانصد میلیارد دالر 
راهی صنعت قانونی بازیافت کشور می شود و سرنوشت دو میلیارد دالر دیگر معلوم 
نیست. این دو میلیارد دالر راهی بازیافت غیرمجاز در واحدهای غیرقانونی و زیرپله ای 
می شود و بخش دیگر راهی صادرات غیرمجاز قاچاق می شود. پس ما با پدیده ای 
مخوف تر از چیزی که فکر می کنیم روبه رو هستیم که جلوه ظاهری آن استثمار از 
کودکان و کارگران زباله گرد است. این شبکه مافیایی منابع شهرداری را به نفع خودش 
ضبط کرده و اجازه فعالیت قانونی و ایجاد موقعیت شغلی پایدار نمی دهد. ما در این 
سال ها موفق شدیم که نهادهای حاکمیتی را وادار کنیم که راهکاری برای رسمیت پیدا 

کردن این بازار پیدا کنند که نتایج آن هم به زودی اعالم می شود. 

لزوم تغییر شیوه 
جمع آوری پسماند

زباله گردی کودکان دغدغه 
مدیران شهری نیست

لزوم رسمی شدن 
فعالیت 

پیمان نامه ناجی 
کودکان است 

در قانون پسماند، مردم 
نادیده گرفته شدند 

| مدیرکل دفتر مطالعات 
اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران |

  | آرش نصر اصفهانی |

| مدیرعامل انجمن 
حمایت از حقوق کودک |

  |  فرشید یزدانی |

| پژوهشگر اجتماعی |

  | سپیده ساالروند |

| جامعه شناس |

  | سیامک زندرضوی |

| رئیس اتحادیه صنایع 
بازیافت ایران |

  | توحید صدرنژاد |
| پژوهشگر اجتماعی  |

  | محمد حسن کریمیان |

سهم باالی پیمانکاران 
از درآمد زباله گردی
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افقی
ولنگر  خورند  می  كه  خورشتی   -  1 
آغوش،   - عریض   - اندازند  می 
مایه  حیات،  مایه   - خشكی  میوه، 
وارونه  بم   - پاكی2  مظهر  روشنایی، 
از  اثری   - اندک  دخترانه،  نامی   -
رایانه -  اطالعات  صفیه گلرخسار3 - 
طب سوزنی این كشور معروف است، 
دو  یازده،   - كهن  قاره  در  كشوری 
بندر   - آسمان  رنگ   - قد4  هم  یار 

جمهوری  در  وبندری  شهر  اکراین، 
نیروگاه   - نامه5  پایان   - اكراین 
چرب   - نبی  به  منسوب   - شمال 
زبانی6 - صدای درد، کالم درد - شی 
بسیار  سگ  در  حس  این   - وارونه 
نفس،   - بویایی  حس  است،  قوی 
خون، نفس غنیمتی7 - جمع مكتب 
- همراه لرز، نشانه بیماری، باال رفتن 
تابستانی،  مزاحم   - بدن  حرارت 
حشره سمج8 - قسمت عقب دهان، 
 - باد   - آید  می  بیرون  آنجا  از  صدا 

طلیعه   - جنوبی9  آفریقای  پایتخت 
 - پیشتاز  عدد  نخستین،  عدد  اعداد، 
انتخاب،  حرف   - زیبا   - ستور  ناخن 
 - گزینش10  حرف  آلمانی،  بله 
جهانگرد - مالک - باز شده و گشاده 
 - شویم  می  آن  دچار  تابستان   -  11
کندر رومی12 - خداوند، مالک - زرد 
سخن   - شباهت  پسوند   - انگلیسی 
ماكیاول  از  كتابی   - پرده13  بی 
مراقبت  بخش   - ایتالیایی  نویسنده 
از   - دادن  دشنام   - ویژه14  های 
واحد  مربع،  متر  - صد  زینتی  گلهای 
اگر15  مخفف  فاعلی,  پسوند  سطح، 
و  آزرده   - بند  آب   - وارونه  لنا   -
نوشته سطر   - دلخور  آزرده،  دلخور، 

عمودی
 - سه کیلو  وزنی،  ضمیر  خودم،   -  1
نویسنده   - بلند  موی   - دهان  درون 
نامدار آلمانی2 - درون دهان - منقار 
ضمیر  انواع  از  گیوه،  نوعی   - کوتاه 
 - ماد  پادشاهان  از   - بزه3  - گناه، 
یخ  ماشین  مخترع   - پخته4  خشت 
سازی - دوش و كتف، كتف - جادو  
بخش  دو  هر   - سرور5  و  شادی   -
تحصیلی،  واحد   - تنفس  دستگاه 
های  ازپایتخت   - تحصیلی  نیمسال 
بیماری، تصدیق  لر،  آسیایی6 - مادر 
 - مالک   - بزرگ  مادر   - روسی 
بدن،  ستون   - خودمانی7  گفتگوی 
زادگاه   - بدن  اعضای  از  رونده،  عضو 
تهران  استقالل  تیم  سرمربی   - نیما 

نا   - نوشیدنی گرم   - وارونه8  سو   -
امید9 - خرمابن - اثری از پل استر10 
- وابستگی  - فرمان اتومبیل، نقش 
هنرپیشه11 - ریشه - انسانیت - نام 
بند رسته -  از  آزاد،  تایلند12 -  قدیم 

سودای ناله، نفس بلند، از دل پر سوز 
 - شیشه13  روی  نقاشی   - آید  بر 
آیین  مرسوم،  جمع   - جگر  از  غذایی 
تعجب  تعجب،  حرف   - سنتی  های 
نام  ترکی،  نام   - گشوده14  زنانه، 

قرمزدرهفت  نمادماهی   - آذربایجانی 
سین - عیب و ننگ، عیب - صورت، 
مهره شطرنج15 - اندام گیاهی - هم 
آهنگ - دو رو دارد، زینت جیب آقا، 
دهند انجام می  آن  با  را  یا خط  شیر 

جدول شماره 2032

البرز

پنجم  شورای  اعضا  اکثریت  گفت:  کرج  شهردار 
شهری  قطار  پروژه  تکمیل  فرایند  در  تسریع  حامی 
که  نبود  پروژه  این  خصوص  در  الیحه ای  و  بودند 

نرسد. تصویب  به  و  شود  رد  شورا  توسط 
در  با اصحاب رسانه  علی کمالی زاده نشست خبری 
کرج  شهری  قطار  پروژه  وضعیت  آخرین  خصوص 
است که  ای  پروژه  شهری  قطار  پروژه  کرد:  اظهار 
قبل  های  دوره  در  مردم  به  خدمت گذاری  مدعیان 

بودند. تعطیلی کشانده  به  را  آن 
او ادامه داد: اجرای این پروژه با آغاز شورای پنجم 
مجددا از سرگرفته شد و خوشبختانه پیشرفت قابل 

توجهی نیز داشته است.
مراحل  در  پروژه  این  از  بخشی  داد:  توضیح  او 
از  پیش  تا  امیدواریم  و  دارد  قرار  تکمیل  انتهایی 
تست گرم  پنجم،  شورای  خدمت رسانی  عمر  پایان 

شود. انجام   k تا   f ایستگاه 
ایستگاه های  و  در خطوط  پروژه  این  اضافه کرد:  او 
مختلف تعریف شده ولی با توجه به اینکه ایستگاه 
f تا k  از خط دوی قطار شهری بیشترین پیشرفت 
ایستگاه ها  این  بر تکمیل  اولویت  بنا شد  را داشت، 

شود. گذاشته 
پروژه  اجرای  اهداف  به  اشاره  با  مسئول  این 
حق  به  مطالبه  به  پاسخگویی  گفت:  شهری  قطار 
شهروندان برای تردد ایمن، آسان و سریع در سطح 
این پروژه است و دومین  اولین هدف اجرای  شهر 
برای  مستمر  گری  مطالبه  حس  ایجاد  هم  هدف 

است. مانده   باقی  خطوط  تکمیل 
مدیریت  از  باید  شهروندان  تاکید کرد:  زاده  کمالی 
جامع  برنامه  طبق  که  بخواهند  بعد  دوره  شهری 
حمل و نقل کرج، راه اندازی سایر ایستگاه ها را در 

دهند. قرار  خود  برنامه کاری 
پنجم  شورای  اعضا  اکثریت  گفت:  کرج  شهردار 
شهری  قطار  پروژه  تکمیل  فرایند  در  تسریع  حامی 
نبود که  پروژه  این  خصوص  در  ای  الیحه  و  بودند 

نرسد. تصویب  به  و  شود  رد  شورا  توسط 
سعی  پروژه  این  اجرای  در  اینکه  به  اشاره  با  او 

را  مشکل  و  درگیری  کمترین  شهروندان  شده 
داشته باشند، ادامه داد: شهروندان کرجی بر خالف 
خطوط  دارای  که  کالن شهرهایی  سایر  شهروندان 
با کمترین  مترو هستند، در طول اجرای این پروژه 
در  کمتر  و  بودند  مواجه  اجرا  تبعات  با  مواجه 
محدوده احداث ایستگاه ها مسائلی مثل ترافیک و 

کردند. تجربه  را   ... و  مسیر  شدن  بسته 
او اضافه کرد: خط متروی کرج در زیر خیابان شهید 
ساخته  شهر  مسیر  پرترددترین  عنوان  به  بهشتی 
را  مسیر  انحراف  و  ترافیک  مردم کمترین  و  شده 

اند. تجربه کرده 
در  شهری کرج  قطار  پروژه  تاکید کرد:  کمالی زاده 
به  40 سال اخیر  اقتصادی در طول  بدترین شرایط 
رسیده  برداری  بهره  مرحله  به  و  شده  برده  پیش 

است.
فشار  هم  جنگ  شرایط  در  حتی  داد:  ادامه  او 
اقتصادی سال 97 و 98 را تجربه نکردیم و به همه 
این مشکالت باید اعمال تحریم را هم اضافه کنیم.

او گفت: تکمیل پروژه قطار شهری گامی در راستای 
ارتقای  توسعه سیستم حمل و نقل عمومی پاک و 

کیفیت خدمات رسانی به شهروندان است.

شهردار کرج:

پروژه قطار شهری کرج به ایستگاه پایانی 
نزدیک می شود

معاون اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی 
استان  این  اینکه  بر  تاکید  با  اردبیل  استان 
است،  ای  توسعه  های  بانک  همراهی  نیازمند 
گفت: از آنجا که تصویب طرح ایجاد منطقه آزاد 
آذربایجان   – اردبیل  راه آهن  اتصال  اردبیل،  در 
و خط آهن میانه – اردبیل به توسعه صنعتی 
استان کمک می کند، تحقق این توسعه یافتگی 
نیاز به همراهی و مشارکت بانک های توسعه ای 

از جمله بانک توسعه صادرات ایران دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
پورسلیمان  بهروز  نیوز،  اگزیم  از  نقل  به  ایران 
بانک  مدیران  تخصصی  مجازی  نشست  در 
اقتصادی  فعاالن  با  ایران  صادرات  توسعه 
همت  به  که  اردبیل  استان  صادرکنندگان  و 
توسعه  بانک  بازاریابی  و  شعب  امور  معاونت 
صادرات ایران و شعبه اردبیل، برگزار شد، افزود: 
فعالیت بانک توسعه صادرات در استان اردبیل 
بانک های فعال در  با همه  با یک شعبه  تنها 
قابل  امر  این  می کند که  برابری  استان  این 

است. تقدیر 
به گفته او، استان اردبیل، استانی کمتر برخوردار 
و نیازمند به سرمایه گذاری های جدید است لذا 
آن،  توسعه صنعتی  برای تحقق  انتظار می رود 

این استان بیش از گذشته مورد حمایت بانک 
توسعه صادرات قرار گیرد.

ایران  صادرات  توسعه  بانک  داشت:  اظهار  او 
با  سازنده  تعامل  با  توانسته  اردبیل  استان  در 
استان  اقتصادی  فعاالن  و  باالدستی  نهادهای 
در مسیر تسهیل فعالیت های تولیدی صادرات 

ایفا کند. موثری  نقش  محور 
هیچ  می رسد  نظر  به  گفت:  پورسلیمان 
صادرکننده ای در استان از خدمات و تسهیالت 
بانک توسعه صادرات ایران بی بهره نبوده است.

مهم  چالش های  از  برخی  ادامه  در  او 
بازگرداندن  گفت:  و  برشمرد  را  صادرکنندگان 
ارز حاصل از صادرات و محدودیت های حوزه 
بیشتر  تا  شده  باعث  ارزی  تعهدات  تسویه 
ندهند  انجام  صادرات  خود  بنام  صادرکنندگان 
از  بانک مراجعه نکرده و  به  و به همین دلیل 

نکنند. استفاده  آن  ارزی  خدمات 
صادرکننده  اردبیل گفت:  بازرگانی  اتاق  معاون 
ارز حاصل  بازگرداندن  و کار  وجود ساز  در خال 
از طریق صرافی های  از صادرات مجبور است 
برای  ادامه  در  و  کند  وارد کشور  ارز  غیررسمی 
تسویه ارزی از بازار آزاد ارز تهیه کرده و با قیمت 
کمتر در سامانه نیما بفروشد تا فرآیند رفع تعهد 

محصول  شرایط  این  تکمیل کند که  را  ارزی 
سیاست گذاری های غلط نهادهای مربوطه است 
که نتیجه آن مراجعه کمتر فعاالن اقتصادی به 

بانکی است. سیستم 
پورسلیمان افزود: صادرکنندگان ما در شرایطی 
غیرنفتی  صادرات  از  حاصل  ارز  به  کشور  که 
نیاز دارد و در این خصوص بالتکلیف هستند، 
ایران  صادرات  توسعه  بانک  داریم  انتظار  ما 
از  حاصل  ارز  بازگرداندن  برای  را  تسهیالتی 
صادرات برای فعاالن صادراتی کشور فراهم کند.

او گفت: یکی از پیشنهادات ما به بانک توسعه 
ارزی، معرفی  در حوزه خدمات  ایران  صادرات 
صرافی در کشورهای هدف صادراتی است؛ به 
کشور  در  را  خود  ارز  ترتیب صادرکنندگان  این 
هدف، به صرافی بانک مربوطه تحویل داده و 
معادل آن را در داخل کشور دریافت می کنند.

واحدهای  آالت  ماشین  واردات  آماری  ثبت 
مشکالت  دیگر  از  مرکزی  بانک  در  تولیدی 
به  پورسلیمان  که  است  اقتصادی  فعاالن 
چنان  کاالیی  تعرفه  گفت:  و  کرد  اشاره  آن 
آالت توسط  تهاتر ماشین  راه  محدود شده که 
صادرکنندگان، عمال ممکن نیست که امیدواریم 

باشیم. شاهد  را  گشایشی  زمینه  این  در 

گفت:  ایالم  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
قیمت تمام شده هر مترمکعب آب تولیدی در 
استان سه هزار تومان و متوسط قیمت فروش 
در بخش خانگی 1100 تومان است که هر متر 

مکعب 1900 تومان متحمل زیان می شود.
به  آب  مصرف  اینکه  بیان  با  تیموری  نورهللا 
ازای هر نفر در حوزه شهری در استان ایالم در 
شبانه روز 150 و در  حوزه روستا 120 لیتر است، 
اظهار داشت: در حال حاضر این عدد در حوزه 
شهری 280 لیتر و در حوزه روستایی 360 لیتر 

افزایش یافته است.

او افزود: سد و چشمه گل گل در پایین دست 
از تصفیه  ایالم در فاصله 23 کیلومتری  شهر 
خانه و با اختالف ارتفاع بیش از 1500 متر قرار 
افزایش  موجبات  مهم  مسئله   این  دارند که 

قیمت هزینه آب تولیدی شده است.
وظیفه  گفت:  ایالم  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
برای  سالم  و  بهداشتی  شرب  آب  تامین 
دفع  همچنین  و  استان  روستاهای  و  شهرها 
بهداشتی فاضالب شهرها و روستاهای استان 
ایالم اصلی ترین وظیفه این شرکت است که 
مجموعه همکاران با تمام ظرفیت خود در حال 

هستند. شهروندان  به  خدمت  ارائه 
اینکه 100 درصد جمعیت شهری و  بیان  با  او 
تحت  استان  روستایی  جمعیت  98.5درصد 
پوشش خدمات آب و فاضالب هستند، ادامه 
از این حیث رتبه اول کشور را به  داد: استان 

است. داده  اختصاص  خود 
تیموری تاکید کرد: با توجه به وضعیت بارش 
همچنین  و  ایالم  توپوگرافی  خشکسالی،  ها، 
وضعیت  در  آب  لحاظ جذب  از  زمین  جنس 
بحرانی قرار گرفته ایم و همه باید برای گذر از 

باشیم. داشته  اهتمام  این شرایط 

استان اردبیل نیازمند همراهی بانک های توسعه ای

قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در ایالم سه هزار تومان است

ایکوپرس- با تحقق صرفه جویی ارزی 20 میلیون یورویی در حوزه خودکفایی مواد اولیه فلزی و 
غیرفلزی در سال گذشته توسط مهندسان ساپکو و زنجیره تامین ایران خودرو، اهم برنامه های 
ساپکو در راستای کاهش هزینه و صرفه جویی ارزی ناشی از خودکفایی مواد اولیه در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  اعالم شد. با توجه به اهمیت استراتژیک مواد اولیه در تولید قطعات 
خودرو، شرکت ساپکو برنامه های مدونی را در راستای خودکفایی مواد اولیه مصرفی در تولید 
قطعات خودرو، اعم از فلزی و غیرفلزی برای سال 1400 برنامه ریزی کرده است. خودکفایی مواد 
کاور ایربگ، داخلی سازی مواد اولیه پلی کربنات تولیدی لنز چراغ های جلوی خودروهای سمند و 
پارس ، پارچه کیسه ایمنی ایربگ، خودکفایی ورق های استحکام باال، پودرهای فلزی مورد مصرف در 
قطعات متالورژی پودر، مواد اولیه سیت های پودری، خودکفایی مواد اولیه مقاطع فوالدی از جمله 
اهم پروژه های خودکفایی است که در راستای حمایت از تولید داخل و در اوج تحریم های ظالمانه به 
منظور پیشگیری از خروج ارز با همکاری صنایع باالدستی و شرکت های تولیدکننده داخلی در سال 
99 محقق شد. براساس برنامه ریزی صرفه جویی ارزی مواد اولیه فلزی و غیرفلزی 26 میلیون 
یورویی امسال و اجرای آن در قالب 20 پروژه کالن، پروژه های خودکفایی ایزوسیانات فوم صندلی، 
خودکفایی مواد داشبورد خودروی تارا و دنا، خودکفایی انواع مواد شیمیایی نظیر چسب های شیشه 
و چسب های الکتایت، گریس و روغن های مختلف خودرو، خودکفایی ورق های استحکام باالی 
پیشرفته مورد مصرف در بدنه تارا، کالف گرم فنر لول اکسل جلو، خودکفایی مواد اولیه یاتاقان های 
پایه مس، خودکفایی شمش منیزیم و مواد اولیه قالب های تزریق پالستیک در دستور کار امور 

مهندسی و خودکفایی مواد ساپکو برای سال 1400 قرار گرفته است.

بانک آینده با هدف رونق تولید و کسب وکار و هم چنین پاسخ گویی به نیازهای اساسی 
هم میهنان گرامی و امکان خریدی آسان و متنوع، در اقدامی نوآورانه و منحصر به فرد، 
از محصول جدید خود به نام »طراوت« رونمایی کرد. تمام مشتریان حقیقی و حقوقی 
بانک آینده و هم چنین سایر هم وطنانی که هم اکنون مشتری بانک نیستند و حتی 
متقاضیان دریافت اعتبار خرد، می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده یا ثبت نام در 
سامانه »پیشخوان مجازی، ویژه مشتریان بانک« )abplus.ir( یا مراجعه به سامانه 
امتیاز و رتبه  یا  بر اساس وثایق سپرده ای   ،)ir.sata.ba24( »ساتا، ویژه عموم«
اعتباری خود، از اعتباری بین 200 )دویست( میلیون ریال تا 500 )پانصد( میلیون ریال، 
بهره مند شده و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با 
بانک آینده، نسبت به خرید کاال و خدمات مورد نظر خود، اقدام کنند. بازپرداخت اعتبار 
در نظر گرفته شده در طرح »طراوت« نیز بسته به انتخاب مشتری، تا یک ماه پس 
از تاریخ دریافت اعتبار، به صورت رایگان )بدون دریافت سود(، امکان پذیر خواهد بود. 
بازپرداخت اقساطی این اعتبار نیز طی سه بازه زمانِی یک ساله با نرخ 12 درصد، دو ساله 
با نرخ 15 درصد و سه ساله با نرخ 18 درصد، در نظر گرفته شده که زمان پرداخت اولین 
قسط، یک ماه پس از پایان مهلت یک ماهه خرید، خواهد بود. هم وطنان می توانند 
با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور، یا تماس با مرکز ارتباط بانک آینده 
به شماره 27663200-021، نسبت به کسب اطالعات بیش تر برای بهره مندی از مزیت 

طرح »طراوت« اقدام کنند.

خدمات بانک پارسیان و شرکت های زیرمجموعه آن، با نصب اپلیکیشن آی گپ 
بر روی تلفن همراه، در دسترس کاربران خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی آی گپ، کاربران آی گپ می توانند با ورود به "سرزمین 
پارسیان" از امکانات متنوع بانکی و همچنین کانال های اطالع رسانی مربوط به 

بانک پارسیان و سایر شرکت های زیرمجموعه آن استفاده کنند.
سرزمین پارسیان، دنیایی دیجیتال از تمامی خدمات گروه پارسیان همچون 
موبایل بانک، خدمات و محصوالت بیمه ای، کارگزاری بورس، خدمات لیزینگ، 
توکن های  عرضه  مشتریان،  باشگاه  از  استفاده  دیجیتال،  هدیه  خرید کارت 
دیجیتال و همچنین امکان ورود به وب سایت ها و کانال های اطالع رسانی گروه 

است. پارسیان 
کاربران آی گپ می توانند با ورود به قسمت آیلند وارد سرویس سرزمین پارسیان 
شوند و از خدمات متنوع گروه پارسیان استفاده کنند. همچنین در صورت بروز 
مشکل از بخش "تماس با پشتیبانی بانک پارسیان"، می توانند پیگیر خود باشند.

برای نصب اپلیکیشن آی گپ کافی است عدد 1 را به شماره 10004427 ارسال 
کنید. همچنین می توانید آی گپ را از سایر استورهای داخلی دانلود و نصب کرده 

و از خدمات متنوع این پیام رسان داخلی به راحتی استفاده کنید

صرفه جویی ارزی 20 میلیون یورویی زنجیره تامین 
ایران خودرو از آینده اعتبار بگیرید با »طراوت«خرید کنید خدمات غیرحضوری بانک پارسیان 

در آی گپ

| ایران خودرو | | خدمات بانکی | | خدمات بانکی |

مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل خبر داد:

بهره مندی 62 روستا و 64 
واحد صنعتی از گاز در سال 99 
تحقق  شرکت  این  مدیرعامل  اسماعیلی،  سردار   
این مهم را مرهون حمایت مسئوالن، همت و تالش 
استانی  و مساعدت مسئوالن  روزی کارکنان  شبانه 
حوزه  در  داشت:  اظهار  و  برشمرد  شهرستانی  و 
ملی  شرکت  ارزنده  اقدامات  با  بحمدهللا  گازرسانی 
گاز ایران هم اکنون تمامی شهرهای استان از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند هستند و در حوزه روستایی نیز 
طی سال 1400 تقریبا میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی 
به 100درصد می رسد و در حال حاضر عالوه بر ارائه 
خدمات به مشترکان و استمرار گازرسانی در سراسر 
استان، با گازدار شدن 62 روستا طی سال گذشته ، 
تعداد روستاهای گازدار استان به     1374 روستا 
پوشش  تحت  روستایی  خانوار  درصد   96 معادل 

یافت. افزایش 
به گفته اسماعیلی، مطابق گزارش های شرکت ملی 
گاز ایران، سرعت گازرسانی به روستاهای استان در 
مقایسه با سایر شرکت های گاز استانی در وضعیت 
مناسبی قرار دارد که حاکی از عملکرد برجسته گاز 

استان در حوزه گازرسانی به روستاها است.
این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین به موازات 
روستایی  و  در بخش های شهری  خدمات رسانی 
صنعتی،  واحدهای  به  گازرسانی  گذشته،  سال  در 
برنامه شرکت  با جدیت در  نیز  تولیدی و خدماتی 
قرار داشت به نحوی که 64 واحد صنعتی، خدماتی 
و تولیدی در سال گذشته به شبکه گاز طبیعی متصل 
واحد  به 1508  تعداد صنایع گازدار  راستا  این  در  و 

است. رسیده 
درصدی   96 مندی  بهره  واسطه  به  اردبیل  استان   
استان های  زمره  در  طبیعی  گاز  از  روستایی  خانوار 

می گیرد. قرار  لحاظ گازرسانی  از  سبز 

ازسرگیری فعالیت پایانه بار 
پرترافیک بندرامام خمینی) ره( 

پس تجمع مسالمت آمیز4ساعته 

   پیام ما/ پس از دیدار دوستانه فرزاد احمدی نماینده 
باربندرامام  پایانه  مدیر  حمیدی  باجمال  کارگران 
خسروی  حجت  دکتر  حضور  در  خمینی)ره(که 
بخشدار بندر امام خمینی )ره(، محمدابولیان معتمد 
مسئول  قجریان  امین  همچنین  استان  رسانه 
حراست، حیدری نماینده انجمن رانندگان این پایانه 
بار برگزار شد، کارکنان پایانه بار بندر امام خمینی)ره( 
به  تاسیسات  و  انتظامات،خدمات  نیروهای  شامل 
بر  مبنی  خود که  چهارساعته  مسالمت آمیز  تجمع 
عدم دریافت حق حقوق معوقه خود عنوان شده بود 
تجمع  دادند.این  پایان  بودند  کشیده  کار  از  دست 
از  پیش  و  آغاز  شنبه  پنج  روز  بامداد   ٨ از ساعت 
ظهر همان روز با تعهد و قول و قرارهای طرف های 

یافت. خاتمه  مذاکره کننده 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

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

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیاتهای  آراء  برابر 
یک  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  اردبیل  شهرستان 
است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور 
اطالع اعموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
از اخذ رسید ظرف مدت  ثبت اسناد و امالک منطقه یک تسلیم و پس 
قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسليم  تاريخ  از  یکماه 

تقدیم نمایند.
بخش دو

ردیف1- آقای شهریار توشه اصل بشماره شناسنامه 1624 به شناسه ملی 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  اله  فرزندولی  اردبیل  صادره   1467087718
دو  بخش  در  واقع  اصلی    3329 و   3328 پالک  از  مجزی شده  مغازه 
اردبیل به مساحت 25/93 متر مربع ، پالک 3329/18946 اصلی مفروز 

و خریداری از مالکیت رسمی ثریا زکی زاده.
ردیف2- آقای فرشید جعفری اخماز بشماره شناسنامه 2650  به شناسه 
ملی 1465482301 صادره اردبیل فرزند شکور نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه مجزی شده از پالک 7650/32280 اصلی واقع در بخش دو اردبیل 
به مساحت 75 متر مربع ، پالک 7650/32280 اصلی مفروز و خریداری 

از مالکیت رسمی خود متقاضی.
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/03/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/03/23
حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل

آگهی مفقودی
سایپا  وانت  خودرو  سبز  برگ 
1393 مدل  روغنی  سفید   151 
شماره  و   5143744 موتور  شماره  با 
NAS451100E4920874  شاسی 
و شماره پالک 229 ل 52 ایران 65 به نام 
محمد حسین صالحی شهربابکی کدملی 
3149573041 فرزند علی، مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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تماس مدیرمسوول: 
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پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh
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چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
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اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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»عمارت نواب« یزد در حال مرمت است/ مهر

| غار نعیم سردرود |
غار نعیم سردرود در حوالی این شهر و در دامنه کوه 
سهند که جزو قسمت های مهم آذربایجان  شرقی از نظر 
تاریخی است، قرار دارد. به دلیل موقعیت استراتژیک 
در این منطقه آثار تاریخی قابل توجهی وجود دارد. 
غار نعیم اثر فاخر معماری صخره ای این منطقه است 
که مشابه آن در شهر کاشان کشف شده  است. این 
غار در سه طبقه است که در سالن هر طبقه در سمت 
چپ و راست آن اتاق  هایی دو یا سه نفره به اندازه 
دو در دو ونیم متر و به ارتفاع یک و نیم  مترساخته 
شده اند، حتی به نظر می رسد شاید بیشتر از سه طبقه 

هم باشد.
نیم کیلومتر و دارای 200  به طول سه و  اول  طبقه 
اتاق در اطراف است که در هر اتاق محل  هایی برای 
استراحت، قرار دادن شمع و تأمین روشنایی تعبیه 
شده  است. همچنین رودی به طول 300 متر برای 
بین  ما  غار،  در  افراد ساکن  آشامیدنی  آب  تامین 
اتاق ها در سالن جریان دارد. این طبقه به هواکش 
بزرگی که اهالی به آن برج می  گویند، ختم می شود. 
این غار در چهار شاخه ساخته  شده است. بخشی 
از غار در زیر خانه های شرقی خلجان قرار گرفته که 

اهالی برای نگهداری آذوقه و انباری از آن استفاده 
به  ورنق  روستای  زیر  در  نیز  بخشی  و  می کنند 
طول یک کیلومتر واقع شده است. بخش دیگر به 
قسمتی مرطوب در شرق متصل و بخش چهارم به 
منطقه ای به نام میندوش منتهی می شود. در این غار 
محفظه های هوا و نور به طرف بیرون از طریق سقف 
غار وجود دارد. در هر 50 متر محفظه هایی به ارتفاع دو 
تا پنج متر و قطر نزدیک 70 سانتی متر برای تهویه هوا 
و تامین روشنایی ساخته شده  و نیز بیرون هر اتاق 
و راه روها جای پیه سوزها دیده می شود. مکان هایی 
نیز برای نگهداری حیوانات و همچنین اجاق برای 

مشاهده  غار  در  قدیمی  ظروف  همراه  به  پخت وپز 
می شود. در خصوص ظروف و سفال های کشف شده 
از غار باید گفت سفال ساده نخودی، قرمز و خاکستری 
رنگ با نقوش مختلف، سفال ساده لعاب  دار، سفال 
لعاب  دار گلدار تزئینی و سفال سوخته از محل کشف 
شده است که تخمین زده می شود مربوط به صده های 
قبل از اسالم تا دوره اسالمی باشند. طبق مشاهدات 
چنین برمی آید که غار به صورت معماری صخره ای و 
دست کند و با هدف استتار و در امان ماندن از خطرات 
شده  است./  ساخته  طبیعی  نامالیمات  و  دشمن 

سیری در ایران

فهرست برگزیدگان جوایز »پولیتزر 2021« اعالم شد .امسال از »دارنال فریژر«، 
از کسی که از واقعه قتل »جورج فلوید« فیلمبرداری کرده بود تقدیر ویژه 
شد.هیات داوران »پولیتزر« اعالم کردند این جایزه به پاس شجاعت این فرد 
برای فیلمبرداری از قتل »جورج فلوید« و پررنگ  کردن نقش حیاتی شهروندان 
اهدا  او  به  عدالت  و  حقیقت  به  دست یابی  برای  روزنامه نگاران  رسالت  در 
شد.همچنین »استار تریبون مینیاپولیس« برای پوشش خبر »جورج فلوید« و 
وقایع پس از آن به عنوان برنده جایزه گزارش اخبار فوری معرفی شد./ ایسنا

بنیاد ملی نوبل
آلفرد نوبل که عمر شصت وسه ساله خود را در مسیر علم، به ویژه در زمینه 
شیمی و فیزیک گذرانده بود و در عین حال به واسطه شرایط جنگی 
روزگار خود توجه ویژه ای به موضوع صلح جهانی داشت، پس از مرگ، 
وصیت نامه ای برجا گذاشت که بر اساس آن جایزه نوبل تاسیس شد. 
برای دریافت این جایزه هر سال دانشمندانی که از سوی مراکز علمی، 
استادان دانشگاه ها و دانشمندان بزرگ در سراسر دنیا، به عنوان نامزد 
جایزه نوبل به مؤسسات بنیاد نوبل معرفی می شوند، توسط کمیته های 
تخصصی مورد بررسی قرار می گیرند و نهایتا با تشخیص و رای نهایی 
کمیته خاص، برندگان جایزه نوبل معرفی می شوند و در جشن اعطای 
جوایز که در دهم دسامبر هر سال برگزار می شود، جوایز خود را دریافت 
می کنند. بنیاد نوبل تمامی امور اجرایی از مرحله معرفی دانشمندان تا 
انتخاب آنان را به عهده دارد و همچنین برگزاری جشن از وظایف بنیاد 
نوبل است. در کنار این جشن اعطای جوایز، برگزاری همایش های علمی 

نیز بر عهده این بنیاد است. 
مهم ترین نکته ای که همواره مورد توجه ادارهکنندگان بنیاد نوبل است، 
مدیریت مالی فعالیت ها در جهت تحقق اهداف علمی و تفکر جهانی آلفرد 
نوبل است که در وصیت نامه خود بر آن ها تاکید کرده است. در همین 
راستا، بنیاد نوبل فعالیت های دیگری را هم سازماندهی می کندکه از آن 
جمله، ارائه خدمات تحقیقاتی به مدارس، مراکز علمی و دانشجویان، به 

ویژه در کشور سوئد است./ مگیران

فیلم کوتاه » کشتار روز تهران« به کارگردانی حسام حمیدی و نویسندگی 
و تهیه کنندگی حسین تهرانی به بخش مسابقه  چهل وششمین جشنواره 
بین المللی فیلم »اودنسه« در کشور دانمارک راه پیدا کرد. این فیلم کوتاه 
پیش از این و در اولین حضور بین المللی خود به بخش مسابقه جشنواره 

»پالم اسپرینگز«  آمریکا راه یافت./ ایسنا

نمایش »باالخره این زندگی مال کیه؟« نوشته برایان کالرک و ترجمه 
احمد کسایی پور و به کارگردانی سعید حشمتی از 23 خرداد ماه هر روز 
ساعت 19 در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. نمایش درباره 
کن َهریسن مجسمه ساز و استاد دانشگاه است که در پی یک سانحه 

رانندگی برای همیشه فلج می شود./ مهر

نقاشی »آنری دو تولوز لوترک« پس از مدتی طوالنی به مزایده گذاشته 
می شود. این نقاشی که در سال 1891 خلق شده است در حراجی ای در 
پاریس که در 29 ژوئن برگزار خواهد شد، با قیمت تقریبی 730 هزار الی 1.09 
میلیون دالر به مزایده گذاشته می شود .این نقاشی صحنه جراحی در یک 

بیمارستان واقع در پاریس را به تصویر کشیده است./ایسنا

ساختم از قتل نادم دل ربای خویش را

عاقبت زان لب گرفتم خون بهای خویش را

فکر دل های پریشان کی پریشانش کند؟

آن که در پا افکند زلف دوتای خویش را

شبنم بیگانه ای این غنچه را در کار نیست

تر مکن از باده لعل جان فزای خویش را

آه و دودش سنبل و ریحان جنت می شود

در دل هر کس که سازی گرم جای خویش را

از خزان هرگز نگردد نوبهارش روی زرد

گر خمیر از اشک من سازی حنای خویش را

گر به این سامان خوبی روی در مصر آوری

ماه کنعان رو نما سازد بهای خویش را

گل نخواهی زد، چه جای سنگ، بر دیوانگان

گر بدانی لذت جور و جفای خویش را

یوسف سیمین بدن را تاب این زنجیر نیست

باز کن ای سنگ دل بند قبای خویش را

بعد ازین آیینه را بر طاق نسیان می نهی

گر ببینی در دل پاکم صفای خویش را

گر چه می دانم شکایت را در او تأثیر نیست

می کنم خالی دل درد آشنای خویش را

ناله ام تا بود کم، صائب اثر بسیار داشت

بی اثر کردم ز بسیاری، نوای خویش را

صائب تبریزی

| رسانه | | سینما | | تئاتر | | نقاشی |

خرس سیاه آسیایی یکی از این حیوانات ارزشمند 
ویژگی های  و  آب و هوایی  شرایط  به  بنا  که  است 
را  ایران  شرقی  جنوب  قسمت های  خود،  زیستی 

است. برگزیده  زیست  برای 
از خرس هاست  نادر  آسیایی گونه ای  سیاه  خرس 
دارد  متوسط  جثه ای  خود  همنوعان  به  نسبت  که 
و طول بدن او به 130 تا 180 سانتی متر، طول دم 
 170 تا   50 به  آن  وزن  و  10سانتی متر  تا   7 به  آن 

می رسد. کیلوگرم 

 گوش این جانور هم کاماًل گرد است. میزان رشد 
و  آب وهوا  تغذیه،  نوع  به  بسته  خرس  نوع  این 

دارد. بستگی  او  زیستگاه  اقلیمی  شرایط 
و  بوده  دنیا  خرس های  زیباترین  از  خرس،  این   
به خرس سیاه تبتی هم معروف است. اما خرس 
این  سینه  روی  چرا که  می  شود،  خوانده  هم  ماه 
دیده   V یا   7 به شکل  رنگ  سفید  لکه ای  جانور، 
و سراسر  تبت  در  آسیایی  زیبای  می شود. خرس 

سکند لست  می شود./  دیده  آسیا  جنوب 

خرس سیاه آسیایی

برای  را  خود  سن  که  هستند  جامعه  در  زیادی  افراد 
می کنند.  بهانه  کارها  انداختن  تعویق  به  و  اهمال کاری 
فرقی نمی کند در چند سالگی، همیشه عده ای هستند که 
می گویند: »از من گذشته است« یا »دیگر برای این کارها 
دیر شده است« اما با نگاه به زندگی بعضی از افراد می توان 
نیست.  دیر  شروع  برای  هیچ گاه  رسید که  درک  این  به 
»بریت ماری« در کتاب »بریت ماری اینجا بود« زنی است 
که در آستانه  70 سالگی به دنبال رویاهای خود می رود و 
تسلیم نمی شود. خواندن داستان زندگی او امید و انگیزه را 

در دل زندگی می کند.
نویسنده   نوشته   بلندی  رمان  بود«  اینجا  »بریت ماری 
با  این کتاب  در  بکمن  است.  بکمن«  »فردریک  سوئدی 
زبانی ساده و روان داستان بریت ماری را روایت می کند. 
رفتار  ظاهر  در  که  است  ساله ای   63 زن  ماری  بریت 
غیر اجتماعی و عجیبی دارد. او در گذشته خواهر بزرگترش 
اینگرید را در تصادف از دست داده است. اینگرید دختری 

بود.  خانواده  محبوب  بوده که  اجتماعی  و  زیبا 

| بریت ماری اینجا بود | 
| نویسنده : فردریک بکمن
مترجم : آذین سرداری |

دریاچه های ایران
دریاچه شب هفت برم

دریاچه هفت برم یکی از دریاچه های استان فارس است که 
در فاصله 55 کیلومتری غرب شیراز و شمال شرقی منطقه 
دریاچه  است.  شده  واقع  پریشان  و  ارژن  شده  حفاظت 
هفت برم از 4 تاالب دائمی و 3 تاالب فصلی تشکیل شده 
است و مساحت آبگیرهای دائمی آن نزدیک به 20 هکتار 
بودن  دارا  دلیل  به  هفت برم  دریاچه های  مجموعه  است. 
اکولوژیکی  عوامل  حضور  و  زیستگاهی  مناسب  شرایط 
مساعد نظیر پوشش گیاهی و آب شیرین، از مناطق جذب و 

تجمع پرندگان آبزی مهاجر است.
آب این دریاچه ها از ریزش های جوی و چشمه های پیرامونی 
آب وهوای  دارای  تابستان  در  منطقه  این  می شود.  تأمین 
معتدل بوده و در زمستان سردوخشک است. نزدیکی این 
منطقه به شیراز، تنوع چشم اندازها و آب وهوای مطبوع آن 
سبب شده است که در بیشتر مواقع سال، با وجود کمبود 
امکانات رفاهی و خدماتی، جمعیت بسیاری به این مکان 

مراجعه کنند.
وجود آب شیرین و آبگیرهای دائمی و فصلی در این منطقه 
باعث شده تا محیط زیستی پویا و متنوع در اطراف آن شکل 
بگیرد. گردشگاه هفت برم در استان فارس در نزدیکی منطقه 
حفاظت شده ارژن و پریشان قرار دارد و با طبیعتی سرسبز و 
دیدنی، هرساله گردشگران و بومیان زیادی را به سمت خود 
جذب می کند. برم در زبان محلی به معنای برکه آب است 
و علت نامگذاری آن، وجود هفت برکه پرآب در این منطقه 
بوده است. البته در حال حاضر از آن هفت برکه، تنها چهارتا 

باقی مانده است.
با  برکه ها  اطراف  هستند.  شیرین  آب  دارای  برکه ها  این 
پوشش گیاهی همانند نیزارها، علف حصیری، جگن، کارا، 
لویی و علف هفت بند پوشیده شده است که عالوه بر ایجاد 
چشم انداز زیبا سبب شده تا در کنار شیرینی آب این برم ها 
پرندگان مهاجر و دائمی نیز در این برم ها به چشم بخورند. 
وجود تپه ماهورها نیز بر زیبایی هر چه بیشتر منطقه هفت برم 
شهرهای  از  بسیاری  تا گردشگران  شده  سبب  و  افزوده 
مختلف همجوار با منطقه برم نظیر شیراز و کازرون خودشان 

را به این منطقه گردشگری برسانند./ سیری در ایران

 آبخوان


