
روحانی در پیامی تاکید کرد
مشارکت مردم وظیفه منتخب ملت 

را سنگین تر کرده است
رئیس جمهور در پیامی خطاب به ملت ایران حضور حماسی و کم نظیر در انتخابات 1400 
را لبیک با شکوهی به رهبر معظم انقالب و تجلی تجدید عهد با شهدای واالمقام کشور، 
خواند و تاکید کرد: حضور پرشکوه و دشمن شکن شما ملت هوشیار در این انتخابات 

موجب پشیمانی و یاس دشمنان و بدخواهان این ملت گردید.

صندوق بین المللی پول پیشنهاد داد

 قیمت گذاری کربن
 برای مقابله با افزایش 

گرمایش  زمین 
در  است که  داده  پیشنهاد  پول  بین المللی  صندوق 
هدف  به  رسیدن  برای  کشورها    cop16 نشست 
محدود کردن افزایش دمای زمین به بیش از 2 درجه 
به توافقی در مورد حداقل قیمت کربن برسند. همین 

مسئله سبب رونق بازار کربن شده است.

»پیام ما« از برخی تخلف های 
انتخاباتی نامزدهای انتخابات شوراها 

گزارش می دهد

 تخلف  بر ای
 نماینده مردم شدن

بروز برخی تخلف ها در انتخابات شوراها رفته رفته به 
یک رویه تبدیل شده است. نوشتن شب نامه با اسم 
رمز جعلی، برقراری ستاد انتخابات در بنای ثبت ملی 
شده و پول پاشی میان مردم، تنها بخش کوچکی از 
تخلفات انتخابات شورای شهر در سراسر کشور بود 
بر  نظارت  هیات های  سوی  از  مدت  این  در  که 

انتخابات مشخص شده است.

هشدار سازمان ملل به جهان

همه  گیری  بعدی 
»خشکسالی«  است

بعد از ویروس کرونا که جهان را درنوردید و از پای 
انداخت، همه گیری دیگری در راه است؛ خشکسالی. 
این بحرانی است که سازمان ملل درباره آن هشدار 
داده است. بر اساس این گزارش، اثرات خشکسالی 
روز به روز در حال شدت گرفتن است و پیش بینی 
می شود که بحران در بسیاری از مناطق وخیم تر شود.

ر ئیسی از قوه قضاییه به ریاست جمهوری می رود
  رئیس جمهوری: شک ندارم همه مردم از دولت قانونی رئیسی حمایت می کنند

با مشارکت 48 درصدی مردم ابراهیم رئیسی پیروز  سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شد

 آخرین سینمای قدیمی در بافت تاریخی مشهد تخریب شد 
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بوم و بر

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از کشف ۹00 میلیارد ریال کاالی سنگین 
قاچاق در بندر گناوه خبر داد.به گزارش ایرنا، »احمدعلی گودرزی«  گفت: 
با هدف تأمین امنیت مرزهای کشور در ایام انتخابات، قرارگاه تاکتیکی 
مقداد فرماندهی مرزبانی ناجا به منظور رصد، کنترل و مدیریت مرزها 
آغاز به کار کرد و با اشراف اطالعاتی و عملیاتی این قرارگاه، مرزبانان 
پایگاه دریابانی گناوه موفق شدند یک فروند شناور دوبه حامل کاالی 
قاچاق را که به سمت آب های انحصاری جمهوری اسالمی ایران در حال 
حرکت بود را توقیف کنند.او افزود: مرزبانان جان برکف مرزبانی پس 
از توقیف شناور و با هماهنگی با مقام قضایی در بررسی  فنی از شناور 
مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق شامل 14هزار و 64۳ هزار لوازم یدکی 
خودروی سنگین )کابین کامل، ترمولینگ، صندوق لوازم یدکی، صفحه 
کالچ(، ۵ دستگاه دیزل ژنراتور با متعلقات، ظروف آزمایشگاهی و ۳4 
هزار و 440 عدد اسباب بازی را که با هدف عرضه در بازار داخلی کشور 
بارگیری شده بود را کشف کردند.فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اقتدار 
مرزبانان در این عملیات و دستگیری ۷ نفر قاچاقچی، تصریح کرد: برابر 
اعالم کارشناسان  ارزش ریالی محموله کشف شده، ۹00 ریال برآورده 
شده که پس از گذراندن مراحل قانونی، تحویل مراجع ذی صالح شدند.

سردار گودرزی تاکید کرد: تالش فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی در 
جهت مبارزه با اخاللگران اقتصادی با تمام توان ادامه دارد و با مخالن 

پدیده ی شوم قاچاق برخورد قاطعانه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در حال حاضر حدود ۷4 
درصد حجم مخازن سدهای استان گلستان خالی است و این در حالی 
است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۷6 درصد مخازن سدهای 

استان پر آب بود.
سید محسن حسینی با اعالم این خبر اظهار کرد: تعداد سدهای کوچک 
مخزنی زیر نظر آب منطقه ای و جهاد کشاورزی 8۳ فقره وآب بندان های 
خصوصی 2۵0 مورد است که آب موجود در سدهای کوچک مخزنی حدود 

46 درصد  و آب موجود در آب بندانها  ۳۷ درصد است.
وضعیت  گفت:  استان  رودخانه های  بر  خشکسالی  اثر  به  اشاره  با  او 
که  گونه ای  به  است  نامناسب تر  سرشاخه ها  از  اصلی  رودخانه های 
رودخانه های اصلی استان اترک، گرگانرود و قره سو حدود ۷0 درصد و 

دارند. آبدهی  کاهش  درصد   ۵۵ حدود  ما  سرشاخه های 
حسینی به اثر خشکسالی بر آبخوان های استان نیز اشاره کرد و گفت:در 
سفره های کم عمق، وضعیت ذخایر ما نسبت به متوسط 2۷ ساله ما 112 
میلیون متر مکعب و نسبت به سال گذشته 164 میلیون متر مکعب با 
کاهش روبرو است. در سفره های عمیق نیز نسبت به متوسط 1۷ ساله 4۵ 
میلیون متر مکعب و نسبت به سال گذشته ۳0 میلیون متر مکعب کاهش 
داریم.او افزود: در مجموع نسبت به سال گذشته 200 میلیون مترمکعب و 

نسبت به متوسط بلند مدت 160 میلیون متر مکعب کاهش داریم.

 کشف محموله قاچاق سنگین
 در گناوه 

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

74 درصد ظرفیت مخازن سدهای 
استان گلستان خالی است
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معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی 
دستورالعمل افزایش ضریب ایمنی مترو خبر داد.
گفت:  ایسنا  به  باره  این  در  سلیمی  اسماعیل 
حفظ  هدف  با  مترو  ایمنی  افزایش  دستورالعمل 
و  عادی  شرایط  طی  مترو  در  شهروندان  جان 
بحرانی است که در راستای مصوبه شورای اسالمی 
عملیاتی  برنامه  تدوین  موضوع  با  تهران  شهر 
مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو 

است. شده  تهیه  زیرسطحی  فضاهای  و 
شهرداری   ، مصوبه  این  اساس  بر  داد:  ادامه  او 
بحران،  مدیریت  سیستم  ارتقاء  به  ملزم  تهران 
کیفیت دفاع غیرعامل شهر تهران، بهبود سیستم 
پدافند  اصول  بحران، کاربست  مدیریت  و  ایمنی 
در  زیرسطحی  فضاهای  سازی  ایمن  و  غیرعامل 
بر  و  شده  ساخت  انسان  و  طبیعی  سوانح  برابر 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  اساس  همین 
و  ضوابط  اساس  بر  نیز  تهران  شهرداری  ایمنی 
مبحث  نظیر  المللی  بین  و  ملی  استانداردهای 

سوم مقررات ملی ساختمان و NFPA و همچنین 
تجارب سازمانی خود، اقدام به تهیه »پیش نویس 
مترو« کرده  ایمنی  ضریب  افزایش  دستورالعمل 

است.
این  نویس  پیش  اینکه  بیان  با  سلیمی 
معماری،  اصلی  بخش  چهار  در  دستورالعمل 
سازه، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی 
و  پیچیدگی  به  توجه  با  تصریح کرد:  شده،  تهیه 
شد  مقرر  دستورالعمل  این  موضوعات  گستردگی 
جلسات بررسی پیش نویس به صورت مستمر و 
منظم، تا زمان اجماع بر روی متن مورد تائید همه 
طرف ها برگزار شود و در نهایت در کمیته فضای 

برسد. تصویب  به  زیرسطحی 
معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان 
مدیریت بحران شهر تهران اظهار کرد: با توجه به 
نظرات  و  دستورالعمل  موضوعات  بودن  تخصصی 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  بین  متفاوت 
و  حومه  و  تهران  شهری  آهن  راه  شرکت  ایمنی، 
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، 

از یک سو و نقش سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران به عنوان رئیس کمیته هماهنگی 
تهران،  شهر  اضطراری  واکنش  و  بحران  مدیریت 
براساس مصوبه 2224 از سوی دیگر، جلسه ای 
در خصوص بررسی این دستورالعمل تشکیل شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا معتقد است که 
رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات رضایت 

بخش بود. 
به گزارش ایرنا، علیرضا رییسی پس از جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهوری 
برگزار شد، گفت: مردم برای شرکت در انتخابات و 
همچنین طی 16 ماه اخیر پروتکل های بهداشتی 
را برای پیشگیری از بیماری کرونا به خوبی رعایت 

کردند و این جای تشکر دارد.
ریاست جمهوری،  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای  دوره  ششمین 
مجلس  دوره  یازدهمین  میان دوره ای  نخستین 
تفرش،  تهران،  انتخابیه  حوزه   6( اسالمی  شورای 
میانه(  و  اشرفیه  آستانه  گچساران،  کبودرآهنگ، 
خبرگان  مجلس  پنجمین  میان دوره ای  دومین  و 
و  رضوی  خراسان  قم،  تهران،  حوزه   4( رهبری 

شد. برگزار  خرداد   28 جمعه  روز  مازندران( 
با توجه به رعایت پروتکل های  او اظهار داشت:  
بهداشتی از سوی مردم در ماههای اخیر، اما باید 
و  همه گیری  مورد  در  هشدارها  زنگ  به  همچنان 

مرگ و میر ناشی از کرونا که دیروز در برزیل بیش 
از 2۵00 مرگ و در هند 1600 مرگ رقم خورد، توجه 

باشیم. داشته 
رییسی تصریح کرد: اکنون وضعیت کشور از لحاظ 
های  استان  اما  دارد  نزولی  روند  کرونا  بیماری 
شرقی و جنوبی کشور مانند سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر و کرمان نیاز به مراقبت بیشتری 

دارند.
داد:  ادامه  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
اکنون 22 شهر قرمز، 1۷۵ شهر نارنجی و 2۵1 شهر 
زرد داریم و در استان بوشهر تنگستان، دشتستان، 
در استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر، چابهار، 
نیکشهر، در کرمان کهنوج و بستک و در هرمزگان 
بندر لنگه،  قشم، میناب در وضعیت قرمز بوده و 

نیاز به مراقبت بیشتری دارند.
در  تجمعات  و  هوا  شدن  رییسی، گرم  گفته  به 
به  و  استفاده می شود  از کولر گازی  جاهایی که 
را  داخلی  هوای  گازی  گردش  اینکه کولر  دلیل 
بیشتر می کند شیوع کرونا را افزایش می دهد که 
است. تر  ضروری  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

رئیسی اظهار داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
در امتحانات پایه های نهم  و دوازدهم باالی ۹۵ 
درصد بود که از آموزش و پرورش و اولیا بابت این 

امر تشکر می کنیم.
افراد  از یکشنبه دوز دوم واکسیناسیون  افزود:  او 
باال ۷0 سال و جاماندگان باالی ۷0 سال علیه کرونا 

آغاز می شود.
رییسی با بیان اینکه محموله واکسن وارداتی علیه 
کرونا 2۷ خرداد وارد کشور شده، خاطرنشان کرد: 
مجوز  نیز  واکسن کووبرکت  داخل  تولید  واکسن 
اضطراری تزریق گرفته و میزان تولید این واکسن 
برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از این هفته 
افزایش می یابد و از تیرماه به تولید حجم انبوه 

می رسد.
او گفت: واکسن پاستور نیز اکنون فاز ۳ تحقیقات 
را طی می کند و امیدواریم با بررسی کمیته های 

نظارتی و بالینی مجوز استفاده را بدهند.
رییسی ابراز امیدواری کرد که واکسن پاستور نیز 
بتواند در آینده به واکسیناسیون عمومی کشور علیه 

کرونا اضافه شود.

معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 

ضریب ایمنی مترو باال می رود 

رضایت بخش بودن رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات
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آگهي مناقصه عمومي              
شماره 1400/7/ع

حمل،  خاكبرداری،  مهندسی،  خدمات  ارائه  پروژه"  دارد  نظر  در  عام(  )سهامی  صنعتی گل گهر  و  معدنی  شركت 
خاكریزی، تسطیح، كوبش و تامین تراكم جهت اصالح و تقویت دیواره های جنوبی )مشترك( و شرقی حوضچه 
باطله قدیم کارخانجات خطوط 5 و 6 و 7 تولید کنسانتره آهن" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار 
 WWW.GEG.IRواجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/4/29 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به 

                                                                ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
کمیسیون معامالت شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر

مر گمر گِِ »آ سیا« »آ سیا«
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نتیجه اولیه و البته قطعی، حاکی از پیروزی 
ابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت جریان 
ستاد  رئیس  دیروز  صبح  بود.  اصول گرا 
براساس  که  کرد  اعالم  کشور،  انتخابات 
تعرفه های مصرفی 28 میلیون و 600 هزار 
کشور  وزیر  انتخابات شرکت کردند.  در  نفر 
نیز ابراهیم رئیسی را پیروز قطعی انتخابات 
ابراهیم  کرد،  اعالم  فضلی  رحمانی  خواند. 
رئیسی با 1۷ میلیون و ۹26 هزار رای، پیروز 
این انتخابات است. محسن رضایی با کسب 
۳ میلیون و 412 هزار رای، عبدالناصر همتی 
با 2 میلیون و 42۷ هزار رای، و امیرحسین 
یک  حدود  کسب  با  هاشمی  قاضی زاده 
و شکست خورده  بعدی  نفرات  رای  میلیون 
وزیر  اعالم  اساس  بر  بودند.  انتخابات  این 
کشور، ۳ میلیون و ۷26 هزار رای هم آرای 
باطله اعالم شده است. به این ترتیب، آرای 
باطله از آرای همه نامزدهای شکست خورده، 

است. بیشتر 
تعداد  انتخابات،  ستاد  گزارش  اساس  بر 
واجدید شرایط که طبق قانون می توانستند 
رای بدهند، ۵۹ میلیون و ۳10 هزار نفر بوده 
است. پس از اعالم نتایج اولیه، رئیس ستاد 
انتخابات کشور اعالم کرد که ریاست جمهوری 
ابراهیم رئیسی، قطعی است و انتخابات به 
دور دوم نخواهد رفت. پیش از این، روحانی 
منتخب  که  کرد  اعالم  سخنرانی  یک  در 
انتخابات مشخص است اما به دلیل اینکه 
این پیروزی رسما اعالم نشده، پیام تبریک را 

به زمان دیگری موکول می کند.

دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور 
منتخب

ساعاتی پس از اعالم رسمی پیروزی رئیسی، 

دیدار  به  رئیس جمهوری،  روحانی  حسن 
رئیس جمهور منتخب در قوه قضائیه رفت تا 
این پیروزی را به او تبریک بگوید. روحانی 
پس از دیدار با رئیسی گفت که اعضای دولت 
برای بهتر طی شدن دوران انتقالی در 4۵ روز 
آینده در کنار رئیس جمهور منتخب هستند. 
رئیس جمهور  »بحمدهللا  گفت:  روحانی 
مناسبت  به  که  است  شخصیتی  منتخب 
مسئولیتی که در قوه قضائیه داشته و حضور 
در جلسات مهم، کامال از اوضاع کشور باخبر 
هستند و فراز و نشیب این ایام مخصوصا ایام 
تحریم و کرونا را می دانند و واقف هستند.«
همه  از  قدردانی  با  روحانی  حسن 
دست اندرکاران گفت: »از همه آنهایی که شور 
و  صدا  کاندیداها،  از  آفریدند  را  انتخاباتی 
سیما، فضای مجازی، ستادها و همه آنهایی 
اجرا کردند  خوبی  به  را  انتخابات  این  که 
اعم از وزارت کشور، شورای نگهبان، نظارت، 
هیأت های اجرایی، همه آنهایی که امنیت و 
سالمت انتخابات را به خوبی تأمین کردند و 
پروتکل های مربوط به سالمت را مورد توجه 
قرار دادند تشکر و سپاس گذاری می کنم.«
روحانی با بیان اینکه از امروز تا 4۵ روز دیگر 
که باید این مسئولیت در اختیار دولت جدید 
رسمًا  منتخب  رئیس جمهور  و  بگیرد  قرار 
مسئولیت های کشور را بر عهده بگیرد، کاماًل 
در کنار ایشان هستیم، گفت: »از امروز برای 
هر همکاری، همراهی و اقدام که برای کشور 

الزم است آماده ایم.«
حسن روحانی از مردم به خاطر آنکه »بدون 
توجه به بدخواهان و دشمنان نظام با صندوق 
قهر نکردند« تشکر کرد و گفت: »تردید ندارم 
آنهایی که رای دادند و چه  همه مردم چه 
آنهایی رای ندادند، چه آنهایی که پای صندوق 

آمدند و چه آنهایی که پای صندوق نیامدند، 
حامی رئیس جمهور منتخب خواهند بود.« او 
افزود: »از روز 12 مرداد جناب آقای رئیسی 
شک  و  هستند  مردم  همه  رئیس جمهور 
ندارم که همه مردم از دولت قانونی ایشان 

حمایت می کنند.«

قالیباف: امیدوارم بتوانیم به 
حمایت مردم پاسخ دهیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
با  نتایج  اعالم  از  پس  دیروز  هم  اسالمی 
پس  قالیباف  کرد.  دیدار  انتخابات  پیروز 
جمع  در  رئیسی،  ابراهیم  با  خود  دیدار  از 
دوست  و  نجیب  ملت  »از  خبرنگاران، 
انتخابات  در  حضور  با  که  ایران  داشتنی 
حماسه دیگری آفریدند« تشکر کرد و گفت: 
با تشکیل دولت جدید،  بتوانیم  »امیدوارم 
با رعایت  ضمن حفظ اصل استقالل قوا و 
قوانین، در اوج همدلی و همکاری با تالش 
این  با  مردم  مشکالت  حل  برای  جهادی 
دهیم.« مثبتی  پاسخ  داشتند،  همتی که 

قالیباف پیشتر هم در واکنش به انتخابات 
و  دلخوری ها  وجود  با  که  بود  گفته 
گالیه مندی ها از ناکارآمدی ها، مردم باز هم 
»با مشارکت حداکثری« در انتخابات افتخار 

آفریدند.
حداکثری«  »مشارکت  از  قالیباف  گرچه 
 4 حدود  رای  احتساب  با  گفته،  سخن 
میلیون آرای باطله، تعداد مشارکت کننده ها 
به حدود 28 میلیون و ۵00 هزار نفر می رسد 
که با در نظر گرفتن حدود ۵۹ میلیون واجد 
به  انتخابات  این  در  نرخ مشارکت  شرایط، 
نرخ  پایین ترین  این  می رسد.  درصد   48
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پس 

ایران است. انقالب ۵۷ در  از 
خبری  نشستی  در  ظریف،  محمدجواد 
مشارکت  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در 
از ۵0 درصد گفته است: »من درباره  کمتر 
نظام  مشروعیت  نگرانم.  مردم  بی توجهی 
مبتنی بر مجریان آن و روند قانونی است. 
روند قانونی که اجرا می شود اما بی توجهی 
ایران  در  باید  ما  و  است  مسئله ساز  مردم 
مراقب باشیم و هوشیارانه به مسائل نگاه 
کنیم، بدون تالش برای مقصر دانستن هم 
داریم،  انتظار  تعدادی که  در  مردم  چرا  که 
مشارکت نمی کنند.« ظریف گفته، بخشی از 
این موضوع به خاطر مسائل داخلی در 8 
سال گذشته است و بخشی از آن به خاطر 
آنکه دستاوردهای دیپلماتیک در برجام که 
ملی  شکست  یک  عنوان  به  را  آنها  برخی 

دادند. نشان 

بازکردن  برای  را  خود  تالش  همه 
گره های کشور به کار می بریم

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب بعد 
اسالمی  رئیس مجلس شورای  با  دیدار  از 
در جمع خبرنگاران گفت: »حتما با مجلس 
شورای اسالمی، نمایندگان و ریاست آن و 
همه نخبگان و صاحبنظران، برای شکل دادن 
دولت جدید به منظور بازکردن گره های کشور 
تالش خواهیم کرد به گونه ای که امیدی که 
در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده 
است، افزون شود و اعتمادشان به دولت روز 
به روز افزایش یابد و دولت و ملت در کنار 
هم یک زندگی بسیار روشن و دل نشینی 
داشته باشند.« رئیسی گفت: »از همه مردم 
عزیز کشور و نامزدهای محترم که با شوق 
و اشتیاق در تجلی انتخاباتی پرشور نقش 
او  می کنم.«  سپاس گذاری  آفرینی کردند، 
افزود: »به ویژه از نقش مقام معظم رهبری 
در ایجاد زمینه چنین حضوری که همه مردم 
در شکل گیری دولت جدید نقش ایفا کنند، 
صمیمانه تشکر می کنم.« رئیسی در پایان 
ابراز امیدواری کرد که حضور مردم در پای 
آینده  دولت  به  کمک  در  رای  صندوق های 

بسیار نقش آفرین باشد.

واکنش ها به پیروزی رئیسی
امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
صفحه  در  روحانی،  حسن  دولت  خارجه 
اینستاگرامش، حضور مسئوالنه مردم ایران 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  در  را 
جمهوری، »نمادی از درخشش جمهوریت« 
نامید و »کسب اعتماد اکثریت ملت« را به 

گفت. تبریک  رئیسی  ابراهیم 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
در پیامی حضور چشمگیر مردم در انتخابات 
را نشانه احساس مسئولیت سیاسی نسبت 
برای  و  دانست  کشور  آینده  و  امروز  به 
رئیس جمهور منتخب و نمایندگان برگزیده 
شهروندان در شوراهای اسالمی شهر و روستا 

آرزوی توفیق کرد.
مهرعلیزاده،  محسن  همتی،  عبدالناصر 
قاضی زاده هاشمی، محسن رضایی،  زاکانی، 
دیگر  عبدالحمید  مولوی  و  الریجانی،  علی 
افرادی بودند که به ابراهیم رئیسی تبریک 

گفتند.
بشار  نیز  خارجی  چهره های  میان  در 
اردوغان  سوریه،  رئیس جمهور  اسد، 
رئیس جمهوری ترکیه، عمران خان نخست 
وزیر پاکستان، والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
سرکیسیان  آرِمن  روسیه،  فدراسیون 
رئیس جمهور ارمنستان، مصطفی الکاظمی، 
سیاستمداران  از  برخی  عراق  وزیر  نخست 
خارجی بودند که پیروزی ابراهیم رئیسی را 

تبریک گفتند. او  به 

 با مشارکت 48 درصدی مردم ابراهیم رئیسی پیروز  سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شد

 ر ئیسی از قوه قضاییه به ریاست جمهوری می رود
روحانی: شک ندارم همه مردم از دولت قانونی رئیسی حمایت می کنند

روحانی در پیامی تاکید کرد
مشارکت مردم وظیفه 

منتخب ملت را سنگین تر 
کرده است

رئیس جمهور در پیامی خطاب به ملت ایران 
حضور حماسی و کم نظیر در انتخابات 1400 را 
لبیک با شکوهی به رهبر معظم انقالب و تجلی 
تجدید عهد با شهدای واالمقام کشور، خواند و 
تاکید کرد: حضور پرشکوه و دشمن شکن شما 
ملت هوشیار در این انتخابات موجب پشیمانی 
و یاس دشمنان و بدخواهان این ملت شده 
است و بار دیگر حرکت ملت ایران در مسیر 
تعالی و تدبیر و خردورزی و امید به آینده ای 

روشن را رقم زد.
االسالم  حجت  پیام  متن  ایسنا،   به گزارش 
است: شرح  این  به  روحانی  حسن  والمسلمین 

ملت بزرگ و فهیم ایران
ملت  شما  کم نظیر  و  حماسی  حضور 
بزرگ  رویدادهای  از  یکی  در  شگفتی ساز 
پیمان  نمایانگر  سرنوشت ساز،  و  سیاسی 
نویینی با آرمان های بلند امام خمینی)ره( و 
لبیک باشکوهی به رهبر معظم انقالب و تجلی 
تجدیدی عهدی با شهدای واالمقامی که روح 
مطهرشان وحدت بخش همیشه تاریخ ملت 

است. ایران 
ملت  شما  دشمن شکن  و  پرشکوه  حضور 
هوشیار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا، در 
اوج جنگ روانی دشمنان نه تنها مانع حضور 
گسترده و غرورآفرین شما در یکی از مهم ترین 
موجب  بلکه  نشد،  سرنوشت  عرصه های 
پشیمانی و یأس بیشتر دشمنان و بدخواهان 
این ملت شده است و بار دیگر حرکت ملت 
ایران در مسیر تعالی و تدبیر و خردورزی و 
امید به آینده ای روشن را رقم زد و نشان داد 
که این ملت از برنامه ها و خواسته های ناحق و 
تحمیلی قدرت های سلطه گر برای همیشه عبور 
کرده است و از میدان مبارزه با دشمنان داخلی 
و خارجی همواره پیروز و سربلند بیرون می آید.
اینجانب با تجلیل مجدد از صبر و ایستادگی 
و  اقتصادی  برابر جنگ  در  ایران  بزرگ  ملت 
فشارهای ظالمانه دشمنان و همراهی بی دریغ 
آنان با دولت تدبیر و امید، این پیروزی را به 
آحاد مردم ایران باالخص منتخب ملت تبریک 
و تهنیت می گویم و برای ایشان در انجام این 

مسئولیت سنگین آرزوی موفقیت می کنم.
بی شک این مشارکت پرشور و ستودنی مردم 
مقاطع  از حساس ترین  یکی  در  ایران  فهیم 
تاریخی میهن اسالمی، وظیفه منتخب ملت را 
سنگین تر کرده که شایسته است با بهره گیری 
از ظرفیت های فراوان کشور به خصوص سرمایه 
تحقق  برای  انگیزه کشور  با  و  نخبه  انسانی 
مطالبات مردم، تمام توان خود را به کار گیرد.
امیدوارم دستاورد این حضور حماسی، پیشرفت 
و آبادانی بیش از پیش میهن اسالمی و عزت 
و سربلندی ملت بزرگ ایران در عرصه های 

مختلف داخلی و خارجی باشد.
حسن روحانی

پیام رهبر انقالب خطاب به مردم؛

 پیروز بزرگ انتخابات
ملت ایران است

بزرگ  پیروز  پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
انتخابات را ملت ایران دانستند و با تأکید بر اینکه نه 
گالیه از دشواری معیشت، نه مخالف خوانی ها با انگیزه 
دلسرد کردن مردم و نه عواملی مانند تهدید بیماری 
رأی  اخذ  ساعات  آغاز  در  اختالل ها  برخی  و  فراگیر 
نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید، خطاب به منتخبان 
مردم در مسئولیت واالی ریاست جمهوری یا عضویت 
شوراها، گفتند: فرصت خدمت گذاری به کشور و ملت 
مد نظر  همواره  را  خدائی  انگیزه های  و  بدانید  قدر  را 

باشید. داشته 
به  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن  ایسنا،   به گزارش 

است: شرح  این 
بسم هللا الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سربلند ایران!
خرداد،   28 انتخابات  در  شورانگیز  و  حماسی  حضور 
افزود.  شما  افتخارات  بر  دیگری  درخشان  صفحه ی 
می توانست  به گونه یی  هریک  عواملی که  میانه ی  در 
مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواِز 
اجتماعات شما در مراکز رأی گیری در سراسر کشور، 
نشانه ی آشکاری از عزم راسخ و دِل امیدوار و دیده ی 
ایران  ملت  دیروز،  انتخابات  بزرگ  پیروز  بود.  بیدار 
رسانه های  تبلیغات  برابر  در  دیگر  یک بار  که  است 
مزدور دشمن و وسوسه ی خام اندیشان و بدخواهان، 
میدان سیاسی  قلب  در  و حضور خود  برافراشت  قد 
معیشت  دشواری  از  گالیه  نه  داد.  نشان  را  کشور 
بیمارِی فراگیر،  تهدید  از  نه دلتنگی  طبقات ضعیف، 
کردن  دلسرد  انگیزه ی  با  که  مخالف خوانی هایی  نه 
مردم از ماهها پیش آغاز شده بود، و نه حتی برخی 
روِز  از  ساعاتی  در  رأی گیری  جریان  در  اختالالت 
فائق  ایران  ملت  عزم  بر  نتوانست  هیچیک  انتخاب، 
آید و انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر 

را دچار مشکل سازد. روستا  و 
خداوند  و  میسایم  خاک  بر  سپاس  جبهه  اینجانب 
علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و 
نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسالمی افکند، شکر 
بی پایان میگزارم. به ملت ایران شادباش می گویم و 
به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به مسئولیت 
یا عضویت شوراها در سراسر  واالی ریاست جمهوری 
کشور دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانی 
از این ملت باوفا و پایبندی کامل به وظایفی را که در 
قانون برای آنان شمرده شده است، یادآوری میکنم. 
بدانید  قدر  را  ملت  و  به کشور  فرصت خدمت گذاری 
و انگیزه های خدائی را همواره مّد نظر داشته باشید.

الزم می دانم از شورای محترم نگهبان و وزارت کشور 
رسانه ی  و  سالمت  و  امنیت  حافظ  دستگاههای  و 
پرتالش ملی و نامزدهای محترم و همه ی کسانی که 
بزرگ کمک کرده اند تشکر کنم. آزمون  این  به  به نحوی 
صاحب  که  فداه  ارواحنا  ولی هللا االعظم  حضرت  به 
عرض  سالم  است  نظام  این  و  کشور  این  اصلی 
می کنم و درود می فرستم، علو درجات امام عزیز که 
سلسله جنبان حرکت عظیم ملت ایران بود و شهیدان 
خداوند  از  افتخارات کشورند،  برترین  را که  واالمقام 

میکنم. مسألت  متعال 
سّیدعلی خامنه ای
2۹ خرداد 1400

در اعتراض به بروز مشکالتی برای 
رای دهندگان ایرانی در انگلیس

سفیر انگلیس در تهران 
احضار شد

از احضار سفیر  سخنگوی وزارت امور خارجه 
انگلستان در تهران به این وزارتخانه و اعتراض 
به بروز مشکالتی برای رای دهندگان ایرانی در 
انگلیس خبر داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در این باره تصریح کرد: به 
دنبال اخالل در برگزاری انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران در برخی 
شهرهای این کشور از جمله لندن و بیرمنگام 
که با توهین به رای دهندگان و عوامل اجرایی 
و ضرب و شتم یکی از رای دهندگان از سوی 
مخالف  و  انقالب  ضد  تروریست  عناصر 
سفیر  ایر  مک  راب  بود،  همراه  دمکراسی 
بریتانیا از سوی دستیار وزیر و مدیرکل غرب 
مراتب  و  احضار  خارجه  امور  وزارت  به  اروپا 
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به این 
اعالم  او  به  تروریستی  و  آشوبگرانه  تحرکات 

است. شده 
خطیب زاده افزود: به سفیر انگلستان گفته شد 
که دولت و پلیس این کشور در عمل به وظایف 
خود مبنی بر تامین امنیت حوزه های رای گیری 
و رای دهندگان ناموفق عمل کرده اند. مدیرکل 
غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین یادآور 
شد دمکراسی در پای صندوق های رای محقق 
می شود و نه در تحرکات عده ای قلیل آشوبگر 

در خیابان ها.
در  تاکید کرد:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شیطنت آمیز  عملکرد  به  نسبت  مالقات  این 
و نفاق افکنانه رسانه های فارسی زبان مستقر 
در بریتانیا از جمله بی.بی.سی فارسی و ایران 
اینترنشنال که با برنامه ها و نوع خبر سازی های 
خود سعی در تقویت تحریم انتخابات، تشویق 
مردم به اعتراضات خیابانی و اخالل در روند 

انتخابات داشتند نیز شدیدًا انتقاد شد.

گرچه قالیباف از »مشارکت 
حداکثری« سخن گفته، با 
احتساب رای حدود 4 میلیون 
آرای باطله، تعداد مشارکت 
کننده ها به حدود 28 میلیون 
و ۵00 هزار نفر می رسد که با در 
نظر گرفتن حدود ۵۹ میلیون 
واجد شرایط، نرخ مشارکت 
در این انتخابات به 48 درصد 
می رسد. این پایین ترین نرخ 
مشارکت در انتخابات ریاست 
جمهوری پس از انقالب ۵۷ در 
ایران است.

آژانس محیط زیست اتحادیه 
اروپا در یک پژوهش دوساله به 
این نتیجه رسیده که فقط هوای 
12۷ شهر اروپایی کیفیت قابل 
قبولی دارند

با پایان شمارش آرای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه، برای تکیه بر 
مسند ریاست قوه مجریه، انتخاب شد. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی با مشارکت کمتر از 50 درصد مشارکت کنندگان، با 
کسب بیش از 60 درصد آراء رئیس جمهوری سیزدهم جمهوری اسالمی ایران است. کسی که تا 45 روز دیگر رسما کار 

خود را آغاز می کند.

محیط زیست

|  
رنا

 ای
 |

شهرهای اروپایی درگیر آلودگی هوا هستند
مانند  شهرهایی  پیشتر  هوا  آلودگی  بحران 
دنیاست،  آلوده ترین شهر  در هند که  دهلی 
بانکوک  مصر،  در  قاهره  هند،  در  بمبئی 
قطر،  پایتخت  دوحه  تایلند،  پایتخت 
پایتخت  پکن  امارات،  پایتخت  ابوظبی، 
به  را  جهان  در  دیگر  شهر  چندین  و  چین 
اما  حال  این  با  است.  کرده  درگیر  شدت 
هوا  آلودگی  که  می کند  گمان  کسی  کمتر 
اروپایی  جدید کشورهای  معضالت  از  یکی 
باشد. با این حال مشخص شده که از میان 
شهرهای قاره سبز، فقط 12۷ شهر، کیفیت 

دارند. قبولی  قابل  هوای 
محیط  آژانس  آلمان،  خبرگزاری  به گزارش 
پژوهش  یک  در  اروپا  اتحادیه  زیست 
فقط  که  رسیده  نتیجه  این  به  دوساله 
هوای 12۷ شهر اروپایی کیفیت قابل قبولی 
دارند. این آژانس وضعیت هوای ۳2۳ شهر 
دیگر  و  ریزگردها  میزان  نظر  از  را  اروپایی 
اروپایی  آژانس  است.  سنجیده  آالینده ها 
یک  در  کپنهاگ  در  مستقر  زیست  محیط 
شهرهای  از  الزم  داده های  ساله  دو  دوره 
تا  کرده  گردآوری  را  اروپا  سرتاسر  بزرگ 

کند. ارزیابی  را  آنها  هوای  وضع  کیفیت 
جمعیت  با  شهر   ۳2۳ منظور  این  برای 
مربوط  شاخص های  نفر  هزار   ۵0 از  بیش 
به وضعیت هوا را در اختیار آژانس اروپایی 
تروندهایم،  از  دادند؛  قرار  زیست  محیط 

بزرگ ترین شهر کنار دریای نروژ تا فونشال، 
شمال  در  مادیرا  پرتغالی  جزیره  مرکز 

اطلس. اقیانوس 
یک  کانال  وب سایت  »تااگس شاو«، 
تلویزیون آلمان با انتشار خالصه ای از نتایج 
طرف  یک  از  نوشت  دوساله  پژوهش  این 
شهرهای  هوای  کیفیت  بهبود  به  رو  روند 
شده  آغاز  پیش  سال های  از  که  اروپایی 
شهرهای  تعداد  دیگر  طرف  از  دارد،  ادامه 

نیستند. کم  هوا  شدید  آلودگی  با  درگیر 
مناطقی  به خصوص  از شهرها،  بسیاری  در 
که صنایع سنگین در آن وجود دارند میزان 
و  باالست  بسیار  هوا  در  اُزون  و  ریزگردها 
تهدید  را  شهروندان  سالمت  هوا  آلودگی 

. می کند

شش شهر با آلوده ترین و 
پاک ترین هوا

دو سال گذشته  در  بررسی هایی که  پایه  بر 
شهرهای  زمانی  بازه  این  در  شده،  انجام 
فونشال  و  فنالند  در  تامپره  اومئو در سوئد، 
بوده اند.  هوا  پاک ترین  دارای  پرتغال  در 
در  سونج  نووی  شهرهای  مدت  این  در 
ایتالیا  شمال  در  کرمونا  لهستان،  جنوب 
دارای  کرواسی  در  برد  اسالونسکی  و 
اروپایی  شهرهای  بین  در  هوا  آلوده ترین 

شده اند. ارزیابی 
در مجموع از میان بیش از ۳00 شهری که 

 12۷ هوای  فقط  بررسی شده  آنها  وضعیت 
مطابق  است.  شده  ارزیابی  »خوب«  شهر 
شاخص های تعریف شده سازمان بهداشت 
ذرات  میزان  است که  شرایطی  این  جهانی 
هر  در  میکرو گرم   10 از  هوا کمتر  در  معلق 

باشد. متر مکعب 
شهرهای  تمام  تقریبا  هوا  کیفیت  نظر  از 
شهرهای  دیگر  با  قیاس  در  آلمان  بزرگ 
قرار می گیرند  میانی  ردیف های  در  اروپایی 
و در عین حال در اغلب آنها میزان آلودگی 
هوا بیشتر از شاخص تعریف شده سازمان 

است. جهانی  بهداشت 

با  برلین و فرانکفورت، شهرهایی 
آلوده ترین هوا در آلمان

در میان شهرهای آلمان گوتینگن، فرایبورگ 
و دارمشتات به نسبت هوای پاک تری دارند 
و  فرانکفورت  برلین،  مانند  و کالن شهرهایی 
مراتب  به  هوایی  سال گذشته  دو  در  اسن 

داشته اند. الوده تر 
خود  پژوهش  برای  زیست  محیط  آژانس 
سنجش کیفیت  ایستگاه   400 داده  های  از 
استفاده  اروپایی  مختلف  شهرهای  در  هوا 

است. کرده 
تولید  می کنند که  تائید  آژانس  بررسی های 
وسائل  کشاورزی،  فعالیت های  انرژی، 
تولید  عامل  بیشترین  صنایع  و  نقلیه 
مناطق  دلیل  همین  به  و  هستند  ریزگردها 

که تراکم این فعالیت ها در آنها بیشتر است 
دارند. آلوده تری  هوای 

آلودگی هوا، تهدید کننده اصلی 
شهروندان سالمت 

آلودگی هوا همچنان بزرگ ترین تهدیدکننده 
سالمت شهروندان در اروپا به شمار می رود. 
 1۷ که  می دهد  نشان  علمی  تحقیقات 
12 درصد  ریه،  به سرطان  ابتال  درصد موارد 
سکته های  درصد   11 و  قلبی  حمله های 
و  معلق  ذرات  میزان  افزایش  با  مغزی 

دارند. ارتباط  هوا  در  ریزگردها 
آژانس  مدیر  »تاگس شاو«  گزارش  به 
وجود  با  می دهد که  هشدار  زیست  محیط 
سال های  در  هوا  کیفیت  محسوس  بهبود 

اروپا  از شهرهای سراسر  بسیاری  در  اخیر، 
باال  سرسختانه  همچنان  هوا  آلودگی  میزان 

است.
محیط  آژانس  ساالنه  ارزیابی  تازه ترین 
در  که  است  حاکی  هوا  کیفیت  از  زیست 
عامل مرگ  هوا  در  معلق  ذرات   2018 سال 
زودرس 41۷ هزار نفر در 41 کشور اروپایی 

است. بوده 
اتحادیه  کمیسیون  هدف گذاری  اساس  بر 
ذرات  میزان   20۳0 تا سال  است  قرار  اروپا 
معلق و ازون در هوای شهرهای اروپایی تا 
۵۵ درصد کاهش یابد. این کمیسیون قصد 
اینده شاخص های جدیدی برای  دارد سال 

ارائه کند. هوا  ارزیابی کیفیت 
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دست  نیست.  جدیدی  بحرانی  خشکسالی 
خبری  که  دیدیم  بهار  همین  ایران،  در  کم 
بارش های  حتی  و  بهاری  باران های  از 
و  نبود  پیش  سال های  سیل آسای  و  تند 
این  می گفت.  کم بارشی  از  هشدارها  همه 
پیش روی  حال  در  جهان  در  خشکسالی 
گزارش  در  ملل  سازمان  که   چنان  است. 
است که  اعالم کرده  شده  منتشر  تازه ای که 
است  پنهان  جهانی  بحران  یک  خشکسالی 
و اگر کشورها اقداماتی فوری برای مدیریت 
اضطراری  شرایط  با  مقابله  و  زمین  و  آب 
آب و هوا انجام ندهند، خشکسالی می تواند به 
که  اینطور  شود.  تبدیل  بعدی«  »همه گیری 
گاردین در گزارش روز پنج شنبه آورده، مامی 
سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده  میزوتوری، 
بالیای طبیعی گفته  کاهش خطرات  در  ملل 
است: »خشکسالی در آستانه تبدیل شدن به 
بیماری همه گیر بعدی است و هیچ واکسنی 
او  گفته  به  ندارد.«  وجود  آن  درمان  برای 
آینده  سال  چند  در  پیش بینی ها  اساس  بر 
بیشتر نقاط جهان ناچار به زندگی در شرایط 

بود.« خواهند  آبی  تنش 

 تماشای خشکسالی جهان
در پایان قرن

مورد  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  گزارش 
که  خطراتی  از  جزئیاتی  خشکسالی2021، 
است  جهان  روی  پیش  آینده  سال های  در 
را بررسی کرده است. وقوع این خطرات در 

جهان  مهم  نقاط  در  بارندگی  نتیجه کاهش 
عوامل  گزارش  در  و  است  شده  بینی  پیش 
موثر در بروز خشکسالی و اقدامات مختلفی 
که بشر باید برای مقابله با کمبود آب انجام 

است. شده  بررسی  دهد 
بر اساس این گزارش دست کم 1.۵ میلیارد 
طور  به  گذشته  دهه  دو  در  جهان  در  نفر 
قرار  تبعات خشکسالی  تاثیر  مستقیم تحت 
گرفته اند که هزینه اقتصادی آن در این بازه 
است.  شده  برآورد  دالر  میلیارد   124 زمانی 
هزینه  که  شده  مطرح  حالی  در  عدد  این 
این رقم خواهد  برابر  واقعی احتمااًل چندین 
در  تاثیر  برآوردهایی  چنین  در  چرا که  بود 
دیده  چندان  توسعه،  حال  در  کشورهای 

نمی شود.
در گزارش سازمان ملل آمده است: »تداوم 
تغییرات  با  خشکسالی،  گرفتن  شدت  و 
انسان،  فعالیت های  از  ناشی  آب و هوایی 
در  زمین که  کره  از  مناطقی  از  در  ویژه  به 
نرم  پنجه  و  آب دست  با کمبود  حال حاضر 
با  محققان  است.«  یافته  افزایش  می کنند، 
می کنند  تاکید  جهانی  گرمایش  به  اشاره 
طور  به  جهان  م رسد  نظر  به  که  همانطور 
از  بیش  دمای  افزایش  سمت  به  نسبی 
قبل  سطح  به  نسبت  سانتیگراد  درجه  دو 
اثرات  می کند،  حرکت  شدن  صنعتی  از 
و  است  یافتن  شدت  حال  در  خشکسالی 
پیش بینی می شود این وضعیت در بسیاری 

شود. وخیم تر  مناطق  از 

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کاهش 
چند  »در  است:  گفته  طبیعی  بالیای  خطر 
تنش  با  جهان  کشورهای  بیشتر  آینده  سال 

می کند. زندگی  آبی 
 در دوره های خاص، تقاضا از عرضه پیشی 
در  مهم  عاملی  خشکسالی  گرفت.  خواهد 
محصوالت  بازدهی  و کاهش  زمین  تخریب 
گفت  همچنین  او  است.«  کشاورزی  مهم 
از خشکسالی  از مردم  بسیاری  تصویری که 
بیابانی  مناطق  که  است  چیزی  آن  دارند 
آفریقا را تحت تاثیر قرار می دهد، اما اینطور 
خشکسالی  گزارش،  این  براساس  نیست. 
قرن،  پایان  در  و  است  اکنون گسترده شده 
کشورها،  از  شماری  انگشت  تعداد  جز  به 
باقی کشورها آن را به نوعی تجربه می کنند.
با  که  است  سال  هزار   ۵ جهان  مردم 
آنچه  اما  کنند،  می  زندگی  خشکسالی 
متفاوت  بسیار  هستیم  آن  شاهد  اکنون 
و  خشکسالی  انسانی  فعالیت های  است. 
افزایش تاثیر آن را تشدید می کند و جلوی 
فقر  از  مردم  رهایی  برای  پیشرفت هایی که 
را گرفته می گیرد و به سوی نابودی می برد. 
در  توسعه نیافته  و  فقیر  به کشورهای  اشاره 
کشورهای  که  است  حالی  در  گزارش  این 
امان  در  خشکسالی  از  نیز  توسعه یافته 

ند.  نبوده ا
جنوب  و  استرالیا  متحده،  ایاالت  که  چنان 
اروپا در سال های اخیر خشکسالی را تجربه 
کرده اند و به زبان آمار، تاثیرات خشکسالی 

ایاالت  در  سال  در  دالر  میلیارد   6 از  بیش 
اتحادیه  در  یورو  میلیارد   ۹ حدود  و  متحده 

است.  داشته  هزینه  اروپا 
آمده  همچنین  ملل  سازمان  گزارش  در 
را  بیشتری  افراد  جمعیت  رشد  که  است 
تاثیرات  معرض  در  مناطق،  از  بسیاری  در 

است. داده  قرار  خشکسالی 

دوره طوالنی خشکسالی در ایران
می شود  آغاز  حالی  در  گرما  فصل 
 1400 تابستان  این  از  پیش  نیرو  وزیر  که 
اخیر  قرن  نیم  در  تابستان  خشک ترین  را 
خوانده بود. در هفته گذشته نیز احد وظیفه، 
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
احتمال  هواشناسی گفت که  سازمان  بحران 
می رود بارش ها در پاییز 1400 دیرتر از زمان 
نرمال آغاز شود و از این رو دوره خشکسالی 
سازمان  آمار  اساس  بر  بود.  خواهد  طوالنی 
خرداد   2۵ تا  مهرماه  ابتدای  از  هواشناسی 
در کشور حدود 1۳0 میلیمتر بارش رخ داده 
که این میزان نسبت به میانگین بلند مدت 

است.  درصد کمتر   40 از  بیش  کشور 
کاهش  با  حاضر  درحال   وظیفه  گفته  به 
استان های  در  بارش ها  میزان  جدی 
در  چنان که  هستیم،  روبه رو  مختلف کشور 
و  سیستان  هرمزگان،  مانند  استان هایی 
رضوی  خراسان  کرمان،  فارس،  بلوچستان، 
تا   ۵0 بین  بارش ها  خراسان جنوبی کمبود  و 

است. شده  گزارش  درصد   8۵
غرب  جنوب  و  غرب  در  دیگر  سویی  از   

کرمانشاه،  کردستان،  استان های  در  کشور 
بختیاری  و  چهارمحال  و  لرستان  ایالم، 
است.  محسوس  بارش ها کامال  کاهش  نیز 
استان ها  از  بسیاری  در  آبی  تنش  همچنین 
خوزستان  مانند  جنوبی  استان های  به ویژه 
برف  بارش  این  بر  عالوه  و  است  محسوس 
از  و  کم  بسیار  نیز  زمستان  طی  ایران  در 
نرمال  حد  از  باالتر  هوا  دمای  دیگر  سویی 
و  یافت  کاهش  برف  ذخایر  این رو  از  بود. 
سال گذشته  به  نسبت  نیز  رودخانه ها  آورد 

کرد. پیدا  کاهش 
نیرو  وزارت  اعالم  اساس  بر  دیگر  سوی  از 
خوبی  وضعیت  کشور  در  نیز  سدها  ذخایر 
از مناطق آب پشت سدها  ندارد و در برخی 
درصد   40 حدود  گذشته  سال  به  نسبت 
و  تاالب ها  اساس  این  بر  است.  شده  کمتر 
ندارند.  خوبی  شرایط  نیز  دریاچه های کشور 
هواشناسی  سازمان  شرایطی  چنین  در 
روش های  تمامی  از  خواسته  مسئوالن  از 
استفاده کنند  کشور  در  آبی  منابع  مدیریت 
متوقف شود،  استان ها  در  تابستانه  و کشت 

است. نداده  رخ  اما  اتفاق  این 
حدود   1400 بهار  در  هوا  دمای  که  حالی  در 
بلندمدت  میانگین  از  بیشتر  درجه  تا سه  دو 
کشور بوده است، بر اساس پیش بینی سازمان 
هواشناسی، دمای هوا در تابستان نیز کماکان 

بود.  بلندمدت خواهد  میانگین  از  بیشتر 
غربی  نیمه  در  دمایی  بی هنجاری  هرچند 
در  که  می رود  انتظار  و  است  بیشتر  ایران 
آذربایجان غربی،  مثل کردستان،  استان هایی 
آذربایجان شرقی، زنجان و... دمای هوا حدود 
یک تا دو درجه سانتی گراد بیشتر از میانگین 

باشد. بلندمدت 
در هفته های گذشته عیسی کالنتری، رئیس 
درباره  هم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دلیل  به  کشور  محو  و  گسترده  مهاجرت 

است.  داده  هشدار  کم آبی 
او تاالب جازموریان را مثال زده که به دلیل 
و  خشک  رودخانه ها  از  آب  نکردن  دریافت 
به یکی از کانون های گردوغبار تبدیل شده و 
گفته است: »جازموریان محو شده و کشو در 
همچنین  است.« کالنتری  شدن  محو  حال 
به  باید  اخیر  سال   40 مسئوالن  »ما  گفت: 
کالن  در  که  تصمیماتی  قبال  در  و  تاریخ 
ویران  طبیعی  نظر  از  را  و کشور  گرفته شده 

باشیم.« پاسخگو  کرده، 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس   
مفصل  طور  به  نیز  خبری  نشست  آخرین 
پرداخت  خشکسالی کشور  و  آب  مسئله  به 
در  سازمان  این  بحرانی  چنین  در  گفت  و 
به  آبرسانی  جز  چاره ای  حقابه ها،  طلب  کنار 
ندارد.  آنها  زنده ماندن  برای  وحش  حیات 
خشکی،  و  کم بارشی  اوج گیری  وجود  با 
وحوش  به  آبرسانی  دستور  اکنون  سازمان 
است.  کرده  اعالم  استانی  اداره های  به  را 
دوستداران  رسید  خبر  دیروز  که  چنان 
حیات  سالم  آب  تامین  برای  حیات وحش 
وحش در مناطق تحت مدیریت، در اقدامی 
محیط  حفاظت  همکاری  با  خودجوش، 
در  وحش  حیات  آبشخورهای  زیست، 
پاکسازی  را  تنگ صیاد  حفاظت شده  منطقه 
و گندزدایی کردند.  مدیرکل حفاظت محیط 
گفته  بختیاری  و  چهارمحال  استان  زیست 
سالم  آب  تامین  اهمیت  به  توجه  با  است 
شرایط  در  ویژه  به  وحش،  حیات  برای 
خشکسالی  پیش بینی های الزم برای تامین 
آب در مناطق تحت مدیریت صورت پذیرفته 
تانکرهای  و  مخازن  آبگیری  و  ساخت  و 
جمله  از  آب  انتقال  لوله های  و  ذخیره ای 

است. شده  انجام  حفاظتی  اقدامات 

هشدار سازمان ملل به جهان

همه گیری بعدی »خشکسالی« است
 نماینده ویژه سازمان ملل در کاهش خطرات بالیای طبیعی: خشکسالی در آستانه تبدیل شدن به بیماری همه گیر بعدی است

و هیچ واکسنی برای درمان آن وجود ندارد

سوخت فسیلی عامل 
مرگ بیش از یک 
میلیون نفر در 2017

در  داده است که  نشان  بررسی  نتایج یک 
میلیون  یک  از  بیش  میالدی   201۷ سال 
احتراق  قربانی  نوعی،  به  جهان  در  نفر 

اند. شده  فسیلی  سوخت    های 
مشخص  بررسی  این  در  ایسنا،  به گزارش 
تنها  نه  فسیلی  سوخت    های  احتراق  شد: 
بلکه  است  خسارت بار  زیست  محیط  برای 
این  و  داده  قرار  تحت  نیز  را  بشر  سالمت 

باشد. گسترده  بسیار  پیامد    می تواند 
از  ترکیبی  که  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
داده    های  با  شیمیایی  انتقال  مدل    های 
مربوط به انتشار آالینده    ها و ذرات ریز بوده، 
تخمین زده است که بیش از یک میلیون 
رخ   201۷ سال  در  جهان  سراسر  در  مرگ 
داده که با حذف سوخت    های فسیلی قابل 

است. بوده  پیشگیری 
بیماری    هایی  از  ناشی  میرها  و  مرگ  این 
و  ریه  سرطان  مغزی،  سکته  مانند 
به  که    می تواند  بوده  تنفسی  عفونت    های 
انباشت ذرات ریز کمتر از 2.۵ میکرون در 

شود. داده  نسبت  جو 
از آنجا که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی 
از ذرات ریز کمتر از 2.۵ میکرون در چین 
احتراق  کامل  حذف  شده،  گزارش  هند  و 
زغال سنگ و نفت و گاز طبیعی در این دو 
کشور    می تواند تقریبا 20 درصد از بار جهانی 
بیماری ناشی از این ذرات را کاهش دهد.

که  یادآوری    می کند  ما  به  نتایجی  چنین 
برای  تنها  نه  فسیلی  سوخت    های  از  اگر 
سالمت  برای  بلکه  زیست  محیط  حفظ 
دست  منافعی  چه  به  شویم،  دور  خودمان 
اثرات  درصورتیکه  حتی  خواهیم کرد.  پیدا 
زیست محیطی سوخت    های فسیلی را نیز 
حذف  فواید  هم  باز  بگیریم،  نادیده  کامال 
بسیار  انسان  سالمت  برای  سوخت    ها  این 

است. چشمگیر 
از  ناشی  آلودگی  الرت،  ساینس  به گزارش 
مهمترین  میکرون   2.۵ از  کمتر  ریز  ذرات 
عامل خطرساز محیطی برای سالمت انسان 
است. این ذرات    می تواند از گرمایش خانه، 
گرد و غبار،  توفان    های  آشپزی،  اجاق    های 
آتش سوزی، زباله    ها و حمل و نقل بین المللی 
ناشی شود اما بخش قابل توجهی از آن به 
است. فسیلی  سوخت    های  سوزاندن  دلیل 

 تداوم وزش
 باد و گرد و خاک در کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
خیزش  و  باد  وزش  تداوم  از  هواشناسی 
گرد و خاک در برخی مناطق کشور در سه روز 

آینده خبر داد.
اشاره  با  ضیائیان  صادق  ایسنا،  به گزارش 
به اینکه بر اساس تحلیل آخرین الگوهای 
بیشتر  در  آینده  روز  چهار  در  هواشناسی 
آفتابی  و  صاف  آسمانی  کشور  مناطق 
 ۳0( امروز  طی  گفت:  داشت،  خواهیم 
خرداد( در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در 
و گاهی  ابر  افزایش  البرز مرکزی  ارتفاعات 

می شود. پیش بینی  پراکنده  رگبار 
او ادامه داد: طی این مدت به ویژه طی ساعات 
و  خوزستان  ایالم،  استان های  در  بعدازظهر 
در  و  و خیزش گرد و خاک  باد  بوشهر وزش 
استان های آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، 
جنوب سمنان  و  یزد  قم،  اصفهان،  مرکزی، 
افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش 

گرد و خاک دور از انتظار نیست.
ضیائیان با بیان اینکه تا روز سه شنبه )اول 
استان های  در  واقع  کشور  شرق  در  تیر( 
خراسان جنوبی، شرق کرمان و نیمه شمالی 
استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه 
زابل وزش باد شدید خواهیم داشت، گفت: 
بعضی ساعات  در  این مدت  این رو طی  از 
خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در 

پیش بینی می شود. مناطق  این 

هوای 7 شهر ناسالم شدند
هوای شهرهای اهواز، بوشهر، کرج، یزد، اراک 
و سنندج روز شنبه به ترتیب با شاخص های 
111، 114، 114، 1۳1، 141 و 141 ناسالم برای 
گروه های حساس و قم با شاخص 1۵4 در 
شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش 
کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت 
با  ارومیه  شهرهای  هوای  زیست،  محیط  
قزوین   ،20 20، گرگان  اردبیل   ،1۷ شاخص 
 ،۳۳ شیراز   ،2۹ سمنان   ،26 رشت   ،22
شهرکرد ۳8، زنجان 46 و کرمان 4۹ پاک 

شد. اعالم 
همچنین هوای شهرهای بیرجند با شاخص 
۵2، زابل ۵۳، ایالم ۵6، تبریز ۵۹، کرمانشاه 
 ،6۹ مشهد   ،6۹ خرم آباد   ،66 بجنورد   ،61
و   8۹ اصفهان   ،88 بندرعباس   ،۷6 تهران 
همدان ۹2 در شرایط قابل قبول قرار گرفتند.

فصل گرما در حالی آغاز 
می شود که وزیر نیرو پیش 

از این تابستان 1400 را 
خشک ترین تابستان در نیم 

قرن اخیر خوانده بود. در هفته 
گذشته نیز رئیس مرکز ملی 

خشکسالی سازمان هواشناسی 
گفت که دوره خشکسالی 

طوالنی خواهد بود

|پیام ما| بعد از ویروس کرونا که جهان را درنوردید و از پای انداخت، همه گیری دیگری در راه است؛ خشکسالی. این بحرانی است که 
سازمان ملل درباره آن هشدار داده است. بر اساس این گزارش، اثرات خشکسالی روز به روز در حال شدت گرفتن است و پیش بینی 
می شود که بحران در بسیاری از مناطق وخیم تر شود. در قرن حاضر، دست کم یک و نیم میلیارد نفر در جهان، به طور مستقیم تحت 

تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند؛ بیماری همه گیر پنهانی که واکسنی برای آن وجود ندارد.

دست کم 1.۵ میلیارد نفر در 
جهان در دو دهه گذشته به طور 
مستقیم تحت تاثیر خشکسالی 

قرار گرفته اند که هزینه 
اقتصادی آن 124 میلیارد دالر 
برآورد شده. این عدد در حالی 

مطرح شده که هزینه واقعی 
احتمااًل چندین برابر خواهد بود 

|  
sk

yn
ew

s 
 |

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
از اجرای ۳۵0 کیلومتر آتش ُبر در نوار مرزی 
این  زمین های کشاورزی  و  جنگلی  اراضی 
استان پس از برداشت محصول خبر داد و 
گفت که این طرح به تدریج در سطح هزار 

و 100 کیلومتر اجرا می شود.
عبدالرحیم لطفی به ایرنا گفت: طرح آتش ُبر 
برای جلوگیری از انتقال آتش سوزی مزارع 
حساس  نقاط  در  جنگل ها،  به  کشاورزی 
جنگل ها  و  زمین های کشاورزی  میان  مرز 
که بیشتر درختان دست کاشت و سوزنی و 

پهن برگ خشک دارد، اجرا می شود.
فصل  آتش سوزی های  عمده  افزود:  او 
زدن  آتش  از  ناشی  گلستان  در  تابستان 
عمدی و یا سهوی اراضی کشاورزی و سرایت 
آن به جنگل است و در داخل جنگل ها معموال 
می دهد. رخ  ندرت  به  و  آتش سوزی کمتر 

و  جنگلی  اراضی  بین  مرز  لطفی،  به گفته 
حدود  گلستان  در  کشاورزی  زمین های 
با  هرساله  است که  800 کيلومتر  و  هزار   6
محصوالت کشاورزی  برداشت  فصل  شروع 
از جمله گندم و جو  به منظور پیشگیری از 
از آتش زدن  ناشی  احتمالی حریق   سرایت 
برخی  توسط  بقایای گیاهی  و  و کلش  کاه 
کشاورزان حاشیه عرصه های جنگلی و منابع 
طبیعی، طرح آتش ُبر در مناطق حساس اجرا 

می شود.

اداره  این  امسال  برنامه  کرد:  اضافه  او 
و  هزار  به طول  آتش ُبر  طرح  اجرای  کل، 
و  جنگلی  اراضی  بین  مرز  در  100 کیلومتر 
و  شرقی  مناطق  در  کشاورزی  زمین های 
می باشد  مردم  همکاری  با  استان  مرکزی 
که تاکنون ۳۵0 کیلومتر انجام شده است.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، 
آتش ُبر  سطح  بیشترین  لطفی،  گفته  به 
زمین های  و  جنگلی  اراضی  مرزی  نوار  در 
مراوه تپه،  کالله،  شهرستان های  کشاورزی 
گالیکش،  مینودشت،  رامیان،  آزادشهر، 

می شود. انجام  گرگان  و  و  علی آبادکتول 
آتش ُبر عملیات شخم زدن بخشی از زمین 

کشاورزی به عرض هشت تا 10 متر در نوار 
و  کشاورزی  زمین  بین  حدفاصل  مرزی 

است. جنگلی  عرصه 
دلیل  به  گلستان  جنگلی  عرصه های 
ناشی  گیاهی  پرتراکم  جوامع  شکل گیری 
پاییز  فصل های  در  باران  و  برف  بارش  از 
زیادی  آتش سوزی های  شاهد  زمستان  و 
سوختن  به  می توان  نمونه  عنوان  به  است 
توسکستان  جنگل  محدوده  از  هکتار   200
طبق  اشاره کرد که  پارسال  آبان  در  گرگان 
نظر کارشناسان منابع طبیعی در ۹۹ درصد 
دخیل  انسانی  عوامل  آتش سوزی ها  این 

. هستند

طرح آتش ُبر در 350 کیلومتر از نوار جنگلی گلستان اجرا شد
 آتش سوزی

آخرین آمار حریق تا اول 
خرداد در مناطق چهارگانه 

بیانگر وقوع آتش سوزی در 
12۷0 هکتار اراضی است که 
1200 هکتار از آن مربوط به 
استان فارس و مابقی به 

ترتیب خوزستان و کهگیلویه 
و بویراحمد می شود

 رئیس گروه پشتیبانی تجهیزات مناطق حفاظت  شده: 
 تا اول خرداد 1270 هکتار از مناطق چهارگانه سوخت

رئیس گروه برنامه  ریزی و پشتیبانی تجهیزات 
مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط  
زیست با اشاره به آتش سوزی   های رخ داده 
در سال جاری گفت: آخرین آمار حریق تا 
اول خرداد در مناطق چهارگانه تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست بیانگر وقوع 
آتش سوزی در 12۷0 هکتار اراضی است که 
فارس  استان  به  مربوط  آن  از  هکتار   1200
و مابقی به ترتیب خوزستان و کهگیلویه و 
درباره  حسن هراتی  می شود.رضا  بویراحمد 
در  آتش  مهار  برای  صورت گرفته  اقدامات 
صورت وقوع آتش سوزی در مناطق چهارگانه 
به ایرنا گفت: در سال   های گذشته هر سال 
با پدیده آتش سوزی مواجه بودیم، از سال 
نشان  آتش سوزی   ها  آمار  تاکنون   1۳۹0
می دهد که هر ساله از اردیبهشت ماه به بعد 
آتش سوزی داریم.او   عنوان کرد: آتش سوزی 
کشور ما در دو بخش دیده می شود یکی در 
جنوب و جنوب غرب کشور در مناطق زاگرسی 
مانند خوزستان، ایالم، کهگیلویه وبویراحمد، 
با  بوشهر  و  کردستان، چهارمحال وبختیاری 
اوایل  از  معموال  مواجه ایم که  آتش سوزی 
اردیبهشت ماه تا اواخر آبان ماه در این مناطق 
و  برنامه  ریزی  گروه  رئیس  می دهد.  رخ 
حفاظت شده  مناطق  تجهیزات  پشتیبانی 
از آتش سوزی   ها  داد: بخش دیگری  ادامه 
اواخر  در  است که  شمال کشور  به  مربوط 

تا  و  تیر شروع می شود  اوایل  و  خرداد ماه 
آتش سوزی  وقوع  احتمال  دی ماه  اوایل 
وجود دارد. به دلیل زیاد بودن رطوبت هوا 
در شمال کشور آتش سوزی در این مناطق با 

تاخیر شروع می شود.
بحرانی  نقاط  اینکه  بر  تاکید  با  هراتی 
شناسایی شده، گفت: هر سال با توجه به 
را می  شرایط آب و هوایی کشور وضعیت 
سنجیم و از اواخر اسفندماه برنامه پیشگیری 
را شروع می کنیم، در اسفندماه گذشته نیز 
به همه استان   ها ابالغ کردیم که چه کارهایی 

انجام شود. باید 
او مهمترین اقدام در برخورد با آتش سوزی را 
آماده باش     گروه   های واکنش سریع دانست 
و تاکید کرد: این    گروه   ها شناسایی و کارها 
اساس  بر  بنابراین  است  برنامه  ریزی شده 
دستورالعمل اقدام می کنند، در هر شهرستان 

یک فرمانده آتش تعیین شده است.
هراتی افزود: از دو سال پیش هوشمندسازی 
این  در  کردیم.  آغاز  را  سیستم   های حریق 
در  ناز  دشت  وحش  حیات  پناهگاه  راستا 
شبکه  و  انتخاب  پایلوت  عنوان  به  ساری 
هوشمند دوربین   های حرارتی و مرئی در آن 
به کار گرفته شد. در سال 1۳۹8 نیز نامه ای 
امضا شد تا در پارک ملی گلستان از اینترنت 
این کار  برای  الزم  اقدامات  شود؛  استفاده 

ادامه دارد.  همچنان 
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بنای  البته  و  سینما  نخستین  آسیا  سینما 
باقی  تاریخی  بافت  در  که  نیست  تاریخی 
مانده مشهد نابود شده است. در طول سالیان 
دوران  مشهد  از  عمده ای  بخش  متمادی 
شاه عباس ویران شده و بیش از هزار بنای 
قدیمی متعلق به دوران های تاریخی گوناگون 
از بین رفته   ... از تیموری و افشاری و  اعم 
است. نبی دوست می گوید شاید خانه تهرانی 
یکی از تنها بازمانده های آن دوران باشد. »ما 
رفتن  بین  از  شاهد  سالیان گذشته  گذر  در 
تاریخ مشهد و میراث باستانی اش بوده ایم. 
این تخریب دوره های مختلف تاریخی را در 
دوران  از  باقی  مانده  آثار  به  حاال  و  گرفت  بر 
به  این شهر عمری  رسیده ایم. گویی  پهلوی 
اندازه همین چند دهه دارد.« این کارشناس 
ویرانی ها  این  با  می گوید  میراث فرهنگی 
تاریخی  شهری  مشهد  بگویند  می خواهند 
چیزی  چنین  »چطور  می پرسد:  و  نیست 

است؟« ممکن 
او که هنوز به دلیل ویران شدن سینما آسیا 
ارگ  خیابان  سینماهای  بازمانده  آخرین  که 
و  خیابان  این  تاریخ  به  است   ،  ناراحت  بود 
اهمیتش برای مشهد می پردازد و به »پیام ما« 
می گوید محله ارگ   ، حد فاصل چهار طبقه تا 
و  است  پراهمیت  گذری  خسروی  چهارراه 
»بر  دارد.  میراثی  مختلف  و  درهم  الیه های 
اساس برآوردهای ما در گذر ارگ حدود 2۵0 

اثر مهم در این منطقه قرار دارد که شهرداری 
بوده اند  اهمیت  بی  آنها  به  میراث فرهنگی  و 
و در نتیجه به راحتی در حال از دست رفتن 
موضوع  این  بیان  با  نبی دوست  هستند.« 
انتقادات  پاسخ  در  »مدام  می کند:  اضافه 
اما  می شود  صحبت  بودن کار  قانونی  از  ما، 
اتصال  نشانه های  آخرین  اینها  ما می گوییم 
به شهر و خاطره جمعی است و حق  مردم 
نابود کردنشان را ندارید. مردم با این خیابان 
نمی توانند  و  دارند  انس  ساختمان هایش  و 
چنین  این  خیابانی  با  بردنشان  بین  از  با 
او یکی  اینطور رفتار کنید.« به گفته  قدیمی 
طرح  ارگ  خیابان  چالش های  از  دیگر 
این طرح قرار  بود. »بر اساس  عقب نشینی 
و  شود  ایجاد  گسترده ای  عقب نشینی  بود 
ما  اما  بود  مخالف  آن  با  هم  شهر  شورای 
این  که  داشتیم  فراوانی  تاریخی  الیه های 
نابودشان می کرد که فعال  عقب نشینی قطعا 
است.« مخالفت کرده  آن  با  میراث فرهنگی 

سناریوی تخریب داالن 
سینمایی مشهد

سینما آسیا   ، 60 سال قبل کارش را شروع کرد 
داده شد  نمایش  آن  در  فیلمی که  اولین  و 
»بزن بریم هالیوود« بود. مشهدی های قدیم   ، 
تعطیل  روزهای  خاطرات  از  جزوی  را  آسیا 
توسط  سینما  می دانستند.  تفریحشان  و 

دکتر  این بار  شد   ،  ساخته  اسکوئیان  خانواده 
اسکوئیان زمینی شش صدمترمربعی  عباس 
خاکی  خیابان  نزدیک  ارگ  کوچه  در  را 
»بزن  فیلم  اکران  با   ۳۹ مهر   11 و  تجهیز 
بریم  هالیوود« آن را افتتاح کرد. سینما آسیا 
اینکه  اول  است:  داشته  خاص  ویژگی   2
یک پرده  مخمل سورمه ای داشته که قبل از 
آرامی کنار می رفته است و  به  نمایش  فیلم 
دیگر اینکه فستیوال جهانی فیلم داشته، به 
این معنا که طی یک هفته یا 10 روز، هر روز 
نمایش  را  جهان  سینمای  مطرح  فیلم  یک 
می داده است. سینما آسیا هم در سال ۵۹ 
مصادر می شود و ابتدا با نام »آزادی« و چند 
سال بعد با نام »فلسطین« به میدان می آید 
تا اینکه در سال 64 قسمتی از اتاق های طبقه 
تخریب  به کوچه هستند،  اولش که مشرف 
پروانه  نداشتن  دلیل  به  نهایت  در  سینما  و 
از کمیسیون ایمنی تعطیل می شود. درنهایت 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی مالکیت 
این سینما را می گیرد و بعد هم این ملک به 
مزایده گذاشته می شود. پیش از سینما آسیا 
که می گویند آخرین سینمای قدیمی خیابان 
ارگ است   ، این خیابان سینما »رادیوسیتی« 
و سینما »فردوسی« را هم از دست داده بود. 
سینما فردوسی که زمانی سالن اپرا بود برای 
اهالی یادگار روزهای خوبشان بود و سینمای 
این خیابان هم سینما  ویران شده دیگر در 

ایران   ، سینما هما و سعدی بود.
کردن  ویران  به  کمر  می گوید  نبی دوست 
که  بوده  قوی  آنچنان  شهر  جمعی  خاطره 
اغلب این سینماها از دهه هفتاد به بعد با در 
بسته روبه رو شدند و به سازمان های مختلف 
سهم  ویرانی  هم  نهایت  در  و  شدند  واگذار 
هر کدامشان بود. »یک ماه قبل هم سینما 

خراب کردند.« را  مولن روژ 
تغییر  با   ۵8 سال  حدود  روژ« که  »مولن 
انبار  عنوان  به  تجاری  به  فرهنگی  کاربری 
مورد استفاده قرار می گرفت، در نهایت اوایل 
خرداد ماه امسال با آغاز تخریب ها، به عمر 
با  حاال  و  داد  پایان  خود  ساله   ۵0 حدود 
داالن  تخریب  سناریوی  آسیا  سینما  ویرانی 
سینماهای مشهد به نتیجه رسیده است. عمر 
بود و  از سینما مولن روژ بیشتر  سینما آسیا 
با این حال این سینما در فهرست آثار ملی 

بود. نگرفته  قرار 
سینمای  نخستین  میزبان  ارگ  خیابان  اما 
اولین  این خیابان  در  بوده؛  شهر مشهد هم 
سینما به نام »سینما دیده بان« تاسیس شد 
نام های  و  یافت  افزایش  سینماها  بعدها  و 
متروپل،  فردوسی،  ایران،  هما،  دیاموند، 
را گرفتند که حاال چیزی جز  و...  کریستال 

است. نمانده  باقی  نامشان 

واحد تسهیلگری هم کاری 
از پیش نبرد

اهمیت محور ارگ و بافت تاریخی اش برای 
برای  شهرداری  که  بوده  زیاد  آنقدر  مشهد 
این منطقه واحد تسهیلگری ایجاد کند. این 
از  یکی  در  وجود حضورش  با  اما  هم  واحد 
قدیمی ترین مناطقی مشهد نتوانسته مقابل 
رضا صادقی   ، کارشناس  بگیرد.   را  ویرانی ها 
میراث فرهنگی معتقد است که نباید فقط از 
بناهای مشرف به خیابان اصلی ارگ صحبت 
بافتی درهم  این منطقه  بدانیم  باید  کنیم و 
تاریخی   ،  خانه های  که  دارد  مهم  و  تنیده 
که  عریض  پیاده روهای  و  سینما  کلیسا   ، 
خیابانی  کافه های  ساخت  محل  می توانند 

موارد هستند. این  از جمله  باشند 
او از اهمیت سینما آسیا و ویران کردنش 
می کند  تاکید  و  می گوید  تعطیل  روز  در 
آنها  از  بسیاری  که  خیابان  این  بناهای 
بی  مورد  است  پهلوی  دوران  به  متعلق 
و  سال  ده  از  »بیش  گرفته  قرار  اعتنایی 
آسیا  سینما  درهای  است که  بیشتر  شاید 
بسته بود. شهرداری و میراث باید درنهایت 
درستی  نتیجه  به  مالکانه  حقوق  درباره 
برسند و از سویی اگر در مالکیت سازمان و 
ارگانی هم این امالک قرار دارد باید امکان 
تهاتر وجود داشته باشد نه اینکه به راحتی 

شود.« فراهم  تخریب  امکان 
خیابان خسروی  و  ارگ  خیابان  محور  دو   
شهری  جداره های  صادقی  گفته  به  نو 
با  همزمان  جداره ها  این  و  دارند  اصیلی 
معنا  این  به  شکل گرفته اند.  خیابان  ایجاد 
خیابان  با  همزمان  شهری  فضاهای  که 
ساخته شده و از سال 1۳10 که ساخت این 
خوبی  فرصت  تاکنون  شده  شروع  مناطق 
ایجاد  شهری  فضای  با  مردم  ارتباط  برای 
میراث فرهنگی  کارشناس  این  است.  شده 
مسئله  به  نگاه  اصلی  »مشکل  می گوید: 
حفظ آثار است. ما نباید وقتی یک سلول از 
بافت تاریخی را از دست می دهیم بیاییم و 
درباره اش صحبت کنیم باید مدیران شهری   ، 
میراثی و مردم در کنار هم بدانند حفظ این 
آثار چه ارزش افزوده مهمی برایشان دارد و 
باید تا می توانند در حفظ آن کوشا باشند.«

او به محله سنگ سیاه شیراز اشاره می کند 
بافت  و  محله  این  در  خوبی که  اتفاقات  و 
فراهم  امکانی  در شیراز  افتاده.  یزد  تاریخی 
شده تا بخش خصوصی و سرمایه گذار یازده 
خانه تاریخی را همزمان با هم مرمت می کند 
و در یزد هم هیچکس حاضر نیست خانه اش 
در بافت تاریخی را از دست بدهد. »در مشهد 
هم باید این زمینه ها ایجاد شود. محورها و 
پیدا  افزایش  جداره ها  کیفیت  و  دسترسی 
کند و به این نتیجه برسیم که باید به صورت 
محوری کلی این ماجرا را رصد کرد و نمی توان 
به شکل سلولی به حل مشکل تخریب آثار 
تاریخی و باستانی پرداخت. اگر نگاهمان را 
شاهد  می توانیم  عوض کنیم  ماجرا  این  به 

تغییراتی هرچند کوچک باشیم.«

با  شیروانی زاده  محمدرضا  آثار  نمایشگاه 
عنوان »سطح خواب« در گالری ایده برگزار 

شد.
اینکه  بیان  با  در  شیروانی زاده  محمدرضا 
و  بوم  روی  اکریلیک  تکنیک  با  اثر   20
درآمد،  نمایش  به  مجموعه  این  در  مقوا 
فرش  نقاش  من  پدر  هنرآنالین گفت:  به 
به  او  با  بودم  زمانی که کودک  از  و  است 
و  نقاشی ها  با  آنجا  و  می رفتم  کارگاه 
همان  از  آشنا  شدم.  مختلف  طرح های 
و  داشتم  بسیاری چیزها وحشت  از  دوران 

می دیدم.  زیادی  کابوس های 
و  بودند  ذهنم  در  ترسناکی  موجودات 
عالمی از وهم و خیال داشتم. مجموعه این 
فضا  آن  باالتر  سنین  در  شد  باعث  عوامل 

شود. نقاشی هایم  وارد 
به مطالعه   ۹0 ابتدای دهه  از  داد:  ادامه  او 
مکاتب هنری نقاشی و تاریخ هنر پرداختم. 
تجربیاتی که  و  مطالعات  این  مجموعه  با 
سمتی  به  مختلف کسب کردم  اساتید  نزد 
رفتم که می توانست درونیات مرا بیان کند. 
تصورات  آن  داشتم که  نیاز  چیزی  به  من 
بیرون  را  بودند  ذهنم  در  موجوداتی که  و 
بریزم و سبک اکسپرسیونیسم بیان خوبی 

برای این کار بود.
انجام  پیش  سال  ده  حدود   کارهایی که 
ترس  چنان  و  داشتند  اغراق  قدر  آن  دادم 
کردم  احساس  که  بود  آن ها  در  شدیدی 

باید آن ها را کنترل کنم. از سال ۹6 پروژه 
آغاز کردم و خواستم دنیای رویا  را  خواب 
و کابوس را نشان دهم. هرچه جلوتر رفتم 
و  اجتماعی  مسائل  می توانم  کردم  فکر 
این  در  استعاری  به طور  هم  را  فرهنگی 

دهم. نشان  خواب ها 
نمایشگاه  عنوان  به  اشاره  با  نقاش  این 
است که  معنا  این  به  خواب  سطح  گفت: 
بلکه  دهم  نشان  را  خواب  صرفًا  نخواستم 
مخاطب باید در کارها تعمق کند تا الیه های 

را کشف کند. دیگری 

وجود  آثارش  در  که  المان هایی  درباره  او 
مورد  المان های  از  یکی  اسب  گفت:  دارد 
عالقه من است که از دوران کهن به عنوان 

است. می شده  شناخته  نجابت  عنصر 
المان هایی است  از   پیر و مراد یکی دیگر 
همچنین  می شود.  دیده  کارهایم  در  که 
پرتره هایی را کشیدم که سعی کردم هرکدام 
باشد  داشته  را  معاصر  دنیای  از  جنبه هایی 
بیننده  ذهن  در  را  چالش هایی  خواستم  و 
وسعت  غیرمستقیم  به طور  تا  کنم  ایجاد 

ایجاد کنم. مخاطب  ذهن  در  دید 

آخرین سینمای قدیمی در بافت تاریخی مشهد تخریب شد

مرِگ »آسیا«
نبی دوست   ، کارشناس میراث فرهنگی: در گذر ارگ 250 اثر مهم قرار دارد که شهرداری و میراث فرهنگی به آنها بی توجه اند

صادقی، کارشناس میراث فرهنگی: اگر این امالک در مالکیت سازمان و ارگانی قرار دارد باید امکان تهاتر وجود داشته باشد نه اینکه به 
راحتی امکان تخریب فراهم شود

روایتی از نمایشگاه »سطح خواب« در  گالری ایده

تکرار یک هشدار برای 
میدان نقش جهان

غیردولتی  سازمان های  هماهنگی  شورای 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
کشور، با ارسال نامه ای به مدیریت موقوفه 
صارمیه اصفهان، خواستار ارتقای ایمنی میدان 
ثبت جهانی شده نقش جهان و بازار پیرامون 
آن برای جلوگیری از بروز آتش سوزی شد.
هماهنگی  شورای  رئیس  عاصمی زاده،  الیار 
میراث فرهنگی،  غیردولتی  سازمان های 
ایسنا  به  گردشگری کشور  و  صنایع دستی 
گفت: نوروز امسال، یکی از حجره های میدان 
نقش جهان دچار آتش سوزی شد و نگرانی از 
اینکه مبادا حادثه تلخ آتش سوزی بازار تبریز، 
موجب  شود،  تکرار  نیز  اصفهان  بازار  برای 
تشکل های  و  دوستداران  از  شد که جمعی 
میراث فرهنگی اصفهان، به شکل جدی تری 
پیگیر ارتقای سیستم اطفای حریق این بازار 

باشند.
او ادامه داد: به منظور پیش برد این امر، با 
وزارتخانه  اصفهان،  میراث فرهنگی  اداره کل 
میراث فرهنگی و موقوفات صارمیه مکاتبات 
نیز،  اکنون  و  انجام شده  مذاکراتی  و 
غیردولتی  سازمان های  هماهنگی  شورای 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
کشور، با ارسال یک نامه، مواردی که باید هر 
چه سریع تر عملیاتی شود، یادآور شده است.
کپسول ها  شارژ  کرد:  تصریح  عاصمی زاده 
آتش نشانی، نصب سیستم اعالم و اطفای 
حریق و جابه جایی مشاغل پرخطر پیرامون 
میدان نقش جهان، از جمله مواردی است که 
در نامه به آن اشاره کرده ایم، اما تنها به این 
اتفاق های  امیدواریم  و  نیستیم  قانع  موارد 
بهتری برای حفاظت از این میدان تاریخی که 

یک اثر جهانی است، رخ دهد.
در نامه ای که شورای هماهنگی سازمان های 
غیردولتی میراث فرهنگی خطاب به مدیریت 
با  کرده  ارسال  اصفهان  صارمیه  موقوفه 
تهدید  و  میدان  و  بازار  این  ارزش  به  اشاره 
آتش سوزی در آن آمده درخواست شده که 
این اقدامات انجام شود: شارژ کپسول های 
نصب  میراث فرهنگی،  اهدایی  آتش نشانی 
کلید محافظ جان و سیستم اعالم حریق، 
محدوده. این  از  پرخطر  مشاغل  جابه جایی 

در قالب طرح پژوهشی 
صورت گرفت

بررسی موزه مردم شناسی 
و تاریخ شفاهی 

از دید صاحب نظران
با  هم اندیشی ها  و  گفت وگوها  مجموعه 
قالب  در  مردم شناسی  حوزه  صاحبنظران 
شفاهی،  تاریخ  مردم شناسی،  »موزه  طرح 
پژوهشگران  توسط  پرسش ها«  و  چالش ها 
شد. انجام  مردم شناسی   پژوهشکده 
رئیس پژوهشکده مردم شناسی با اعالم این 
خبر گفت: موزه پاسخگوی نیازهای عامه مردم 
است از این رو باید آموزش دهد و در جهت 
گسترش دانش عمل کند و نقشی آموزشی، 
 فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی بر عهده گیرد.
داشتن  امروزه  افزود:  حسن زاده  علیرضا 
موزه های معتبر با گنجینه و آثار ارزشمند تاریخی 
و مردم شناختی موجب اعتبار هر کشور است 
و می تواند گردشگران بسیاری را به سوی خود 
ساختن  فعال  و  تأسیس  نرو  ای  از  بکشاند 
موزه به عنوان نهادی که نقش آموزش جامعه 
را بر عهده دارد، یکی از مهم ترین دستاوردهای 
روش  سازنده ترین  و  ساده ترین  و  فرهنگی 
 نشر فرهنگ در حوزه عمومی به شمار می رود.
حسن زاده عنوان کرد: موزه در تالش برای ایجاد 
نوعی ارتباط بین بشر امروز و دیروز و خلق نوعی 
و  خرد  اندیشه،  احساس،  بین  متقابل  رابطه 
خیال انسانی است که بیننده در محیط و فضای 
می شود. مواجه  آن  نمودهای  و  آثار  با   موزه 
از  یکی  مردم شناسی  پژوهشکده  رئیس 
نشانه های مهم توسعه را وجود موزه های غنی 
و تعدد آنها در یک کشور دانست و اظهار کرد: 
با وجود تاریخ طوالنی رشته مردم شناسی در 
به  نیاز  اکنون  مردم شناسی  موزه های  ایران، 
نگاهی دوباره، تعریف فرم و محتوا، رویکردهای 
دارند. پژوهشی-آموزشی  نگرشی  و   نوین 

دوری  در  مردم شناسی  پژوهشکده  او گفت: 
جدید از سال 1۳۹۷ به سهم خود گام هایی را 
در زمینه کمک به شکل گیری تعریفی علمی 
از موزه مردم شناسی برداشته که شامل ترجمه 
تدوین کتابی  و  تحقیق  دو  انجام  دو کتاب، 
است که حاصل پژوهش »موزه مردم شناسی، 
 تاریخ شفاهی، چالش ها و پرسش ها« است.

پژوهشگاه  عمومی  روابط   گزارش  به 
مریم  و گردشگری، همچنین  میراث فرهنگی 
این  مجریان  و  کارشناسان  از  پهلوان شریف 
طرح نیز گفت: موزه مردم شناسی در خدمت 
به  درهایش  که  است  آن  توسعه  و  جامعه 
روی همگان گشوده شده و شواهد ملموس و 
ناملموس انسان و محیط زندگی او را گردآوری و 
نگهداری می کند و به نمایش می گذارد و هدف 
است. معنوی  لذتی  و کسب  آموزش  مطالعه،  آن 

سینما »مولن روژ« هم که 
حدود سال ۵8 با تغییر کاربری 
فرهنگی به تجاری به عنوان انبار 
مورد استفاده قرار می گرفت، در 
نهایت اوایل خرداد ماه امسال با 
آغاز تخریب ها، به عمر حدود ۵0 
ساله خود پایان داد

»دبستانی بودم و هر روز برای بابا که آن موقع راننده آژانس بابک در خیابان ارگ بود ناهار می بردم. سینما آسیا را هر روز می دیدم و چند 
ساعتی محو پوستر فیلم ها روی دیوارش می شدم. از آن سال ها خیلی گذشته و حاال سینما آسیا را خراب کرده اند. یکی دیگر از خاطرات 
جمعی مردم مشهد خراب شده.« مسعود نبی دوست   ، از فعاالن حوزه میراث فرهنگی در مشهد این جمالت را در حالی می گوید که از 
نظرش ویران کردن یکی از میراث باقی مانده شهری در روز انتخابات درد بزرگی بوده و حاال شهر با یکی از دیگر از خاطرات جمعی اش 

باید خداحافظی کند.

تجسمی

مهم ترین مشکل 
صنایع دستی بازاریابی 
و نبود محلی برای ارائه 
محصول است که با وجود 
تولید قابل توجه این صنعت 
بهره وری اقتصادی چندانی 
ندارد

مازندران،  صنایع دستی  معاونت  آمار  طبق 
به  مازندرانی  صنایع دستی  دست ساخته های 
ارزش 2میلیون دالر، به خارج از مرزهای ایران 

شد. صادر 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی مازندران در این باره به میراث آریا 
می گوید: »به نظر می رسد مهم ترین مشکل 
صنایع دستی بازاریابی و نبود محلی برای ارائه 
محصول است که با وجود تولید قابل توجه این 

ندارد.« چندانی  اقتصادی  بهره وری  صنعت 
سیف هللا فرزانه با اشاره به درآمد ۳1 میلیارد 
داخلی  فروش  محل  از  هنرمندان  تومانی 
صنایع دستی توضیح می دهد: »ما برای توسعه 
صادرات صنایع دستی نیاز به نوآوری، طرح های 
جدید و ظرفیت سازی های تازه در صنایع دستی 
داریم، کاری که همه کشورهای موفق در این 
انجام داده اند برنامه ریزی ها و عملکرد  زمینه 
استان در این بخش به نحوی بوده که منجر 
تولید  در  نوآوری  به  هنرمندان  آموزش  به 
محصوالت با کیفیت و بازاریابی محصول جهت 

حمایت از هنرمندان بود.«
او با اشاره به برگزاری دوره های آموزش عمومی 
به صورت  استان  صنایع دستی  شاغالن  و 
گذشته  سال  در  مجازی  و  نیمه حضوری 
می گوید: »این آموزش ها با اولویت رشته های 
رشته های  شاغالن  و  اولویت دار  و  بومی 
الک تراشی و حصیربافی و دیجیتال مارکتینگ 
برگزار شد که دستاوردهای تمامی این دوره های 

در  نام  همین  به  نمایشگاهی  در  آموزشی، 
درآمد.« نمایش  به  فروردین ماه سال جاری 

فرزانه تولید دو فیلم حصیربافی و سوخته نگاری 
چوب در سال گذشته را از جمله عملکردهای 
واحد توسعه و ترویج صنایع دستی در سال 
می گوید:  ادامه  در  و  می کند  اشاره  گذشته 
»مالکیت معنوی یک اثر الک تراشی به عنوان 
اثر فاخر صنایع دستی در سال 1۳۹۹ و ثبت 
نمد  و  لفور  چنته  پرونده  جغرافیایی  نشان 

می شود.« پیگیری  هم  مازندران 
به عنوان  تنکابن  سلیم آباد  روستای  ثبت  او 
به عنوان  آالشت  شهر  پرونده  و  سفال  شهر 
دستاوردهای  مهم ترین  از  جاجیم  ملی  شهر 
ارزیابی  سال گذشته  در  صنایع دستی  حوزه 
می کند و ادامه می دهد: »در سال ۹۹. 18 برند 

رسید.« ثبت  به  مازندران  در  صنایع دستی 
 2۵ تشکیل  به  اشاره  با  مازندران  مدیرکل 
پرونده تسهیالت مشاغل خانگی و معرفی به 
بانک به مبلغ 10 میلیارد و 120 میلیون ریال 
توضیح می دهد: »پیگیری و اعطای کمک های 
بالعوض به صنعتگر و تولیدکننده صنایع دستی 
واحد  جدی  مباحث  دیگر  از  شرایط  واجد 
صنایع دستی در سال گذشته بود.« او می گوید: 
»1880 پروانه تولید انفرادی و 42 پروانه تولید 
کارگاهی در سال گذشته در مازندران صادر شد 
که با توجه به صدور این مجوزها بیش از 22۵0 
فرصت شغلی در زمینه صنایع دستی در مناطق 

مختلف استان ایجاد شد.«

صادرات 2میلیون دالری صنایع دستی مازندران

خیابان ارگ میزبان نخستین 
سینمای شهر مشهد هم 
بوده. اولین سینما به نام 

»سینما دیده بان« در این خیابان 
تاسیس شد و بعدها سینماها 

افزایش یافت و نام های 
دیاموند، هما، ایران، فردوسی، 

متروپل، کریستال و... را گرفتند 
که حاال چیزی جز نامشان باقی 

نمانده است
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صندوق بین المللی پول پیشنهاد داد

قیمت گذاری کربن برای مقابله
 با افزایش گر مایش ز مین 

قیمت کربن باید تا سال 2030 حداقل به 75 دالر برسد در حالی که متوسط قیمت این آالینده در حال حاضر 
در جهان 3 دالر در هر تن است

برخی از کارشناسان هم نظر 
متفاوتی دارند، یکی از مشاوران 
حقوقی این حوزه گفته است که 
انتشار کربن در جهان با رسیدن 

قیمت کربن به 40 دالر در 
تن فقط ۳.۷6 درصد کاهش 
پیدا می کند و این مقدار برای 

رسیدن به اهداف مورد نظر برای 
گرمایش زمین کافی نیست

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

نوسان شدید در بازار  رمزارزها 
به گفته یک فعال حوزه رمزارز و بالک چین، 
صعودی  همواره  بیت کوین  روند کلی  اگرچه 
نوسانات  رمزارزها  بازار  اما  است،  بوده 
بسیاری دارد و افرادی که می خواهند در این 
وارد  را  پولی  باید  سرمایه گذاری کنند،  حوزه 
از دست دادنش را  بازار کنند که تحمل  این 

دارند.
به گزارش ایسنا، یاشار راشدی با بیان اینکه 
مطالعه  و  دانش  مالی  بازار  هر  به  ورود 
می خواهد و همراه با ریسک است، اظهار کرد: 
اگر افراد به بورس ایران هم بدون دانش وارد 
دست  از  را  خود  دارایی  است  ممکن  شوند، 

بسیار  نوسانات  رمزارزها  بازار  در  اما  بدهند. 
سرعت  با  است،  دیگر  بازارهای  از  شدیدتر 
زیادی رشد می کنند و با سرعت زیادی هم 
بدهند. از دست  را  ارزش خود  است  ممکن 

قیمت  پیش  سال  یک  داد:  ادامه  او 
نوسان  دالر  هزار   10 تا   ۷000 بین  بیت کوین 
داشته ، االن روی ۳۵ هزار دالر است. اگرچه 
رشد  سال گذشته  یک  به  نسبت  بیت کوین 
ماه گذشته  یک  در  اما  داشته  خوبی  بسیار 
نسبت به قله و بیشترین قیمت تاریخی اش، 
روند کلی  این،  وجود  با  است.  ریزش کرده 
بیت کوین همواره صعودی بوده است، به این 

صورت که حتی اگر افراد در بیشترین قیمت 
و  سال  چند  از  بعد  خرید کردند،  به  اقدام 
در درازمدت، قیمت نسبت به قله قبلی چند 

است. شده  برابر 
بیان  با  بالک چین  و  رمزارز  حوزه  فعال  این 
اینکه بازار رمزارزها در کوتاه مدت ممکن است 
ریزش داشته باشد و افرادی که در قله خرید 
که  افرادی  افزود:  شوند،  متضرر  کرده اند، 
می خواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند 
باید به چند نکته توجه کنند؛ اول اینکه قبل 
ابعاد مختلف  این حوزه شوند،  وارد  اینکه  از 
آن را کامال مطالعه کنند، از جمله ابعاد فنی، 

نگهداری  روش های  و  امنیتی  بحث های 
و  رمزارزها  بازار  درباره  همچنین  رمزارزها. 
و  ریزش ها  کنند،  مطالعه  مالی  بحث های 
این  در  و  کنند  بررسی  را  قبلی  صعودهای 

ببرند. باال  را  خود  دانش  زمینه 
نکته دوم  راشدی همچنین خاطرنشان کرد: 
اگر  دارد.  زیادی  ریسک  رمزارزها  بازار  اینکه 
افراد می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری 
کنند، نباید سرمایه ای نباشد که اگر از دست 
روزمره شان  زندگی  در  اختالل  باعث  رود، 
که  کنند  بازار  این  وارد  را  پولی  باید  شود. 
اگرچه  دارند.  را  دادنش  دست  از  تحمل 
ممکن است این سرمایه صفر نشود، اما بازار 
نوسانات زیادی دارد و ریسک از دست دادن 

دارد. وجود  پولشان 

بانک جهانی همواره تاکید 
کرده است که که قیمت گذاری 

کربن یک سیاست ضروری اما 
ناکافی است که برای اجرایی 

شدن نیاز به اقدامات سیاسی 
دارد و باید  از پشتوانه حقوقی  

خوبی برخوردار باشد
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ماجرای مسافران ایرانی 
ایرفلوت چیست؟ 

هواپیمایی  شرکت  پرواز  ایرانی  مسافر   ۳8
ایرفلوت روسیه  به علت عدم تطابق هدف سفر با 
نوع ویزای ارائه شده  به نام »فن آیدی« از سوی 
آنها به مسکو  از ورود  پلیس مرزبانی فرودگاه 
جلوگیری شد و سفارت ایران در مسکو نیز به 
محض اطالع رایزنی های زیادی را با مقامات 

روسیه برای رفع مشکل انجام داده است.
به گزارش ایرنا از حدود 2۵0 مسافر ایرانی که 
با پرواز شرکت هواپیمایی ایرفلوت روز پنجشنبه 
2۷ خرداد ماه وارد مسکو شدند، برخی از مدارک 
ارایه شده از سوی ۳8 نفر از مسافران مورد تایید 
و  نگرفته  قرار  روسیه  مرزی  پلیس  مسئولین 
همچنین اظهارات این مسافران نیز مغایر با هدف 

سفر آنها بوده است.
تعدادی دیگر از مسافران نیز که روز پنجشنبه 
به مسکو  با پرواز شرکت ماهان  هفته گذشته 
عزیمت کردند به خاطر همین مشکل از سوی 
پلیس مرزبانی فرودگاه ونکووی مسکو به تهران 
هواپیمای  مسافران  اما  شدند،  داده  بازگشت 
برای  برگشت  پرواز  نداشتن  به خاطر  ایرفلوت 

تهران در فرودگاه دچار مشکل شدند.
فن آیدی ) FAN ID ( یک نوع برگه بارکد دار 
است  که نقش ویزا را دارد و دولت روسیه برای 
شهروندان خارجی به منظور حضور در این کشور 
و تماشای بازیهای جام جهانی 2018 مجوز صدور 
این نوع روادید را داده بود. در رقابت های جام 
ملت های اروپا 2021 شهر سنت پترزبورگ روسیه 
نیز یکی از میزبانان این مسابقات است و برخی 
شهروندان ایرانی با هدف دیدن این بازیها فریب 
شرکت های سودجو را خورده و با این مجوز روز 
گذشته به مسکو آمدند اما چون پلیس مرزی 
فرودگاه در مصاحبه هدف این افراد را مغایر با 

تماشای فوتبال دید از ورود آنها جلوگیری کرد.
در  مسکو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
رئیس  سوی  از  شده  قول  نقل  خبر  خصوص 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری در مورد 
معطلی تعدادی از شهروندان ایرانی در فرودگاه 
به  توجه  با  نوشت:  ای  بیانیه  در  مسکو  های 
مشکل پیش آمده برای شهروندان ایرانی در سفر 
به روسیه برای تماشای مسابقات فوتبال جام 
ملتهای اروپا، این سفارت به محض اطالع از این 
مشکل با اعزام نماینده به فرودگاه رایزنی های 
گسترده ای با مقامات امنیتی و انتظامی مسئول 
آورد.  بعمل  آمده  به وجود  مشکل  حل  جهت 
بنابراین گزارش تعدادی از این مسافران، کودکان 
به  آنها  بیمار هستند که سفر  و  افراد مسن  و 
روسیه با فن آیدی از سوی پلیس مرزی روسیه 
توجیه منطقی نداشته و آنان نیز در اظهارات خود 
به اهداف دیگری غیر از تماشای مسابقات فوتبال 
از جمله گذراندن ماه عسل و یا دیدار برخی اقوام 
و نزدیکان اشاره کرده اند که این موضوع بر خالف 
در  این  است.  روسیه  مقررات کشور  و  قوانین 
حالی است که شرکتهای مسافری که از سابقه 
گردشگری با روسیه برخوردارند ملزم به رعایت 
قوانین و مقررات بوده و باید خود را مکلف به 
رعایت این قوانین و مقررات بدانند و همزمان 
مسافران خود را از این مقررات آگاه کنند. در این 
بیانیه آمده است سفارت جمهوری اسالمی ایران 
همواره در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی 
اقدام کرده و به محض اطالع از مشکل پیش 
روسیه  خارجه  وزارت  با  را  خود  مکاتبات  آمده 
و سایر مراجع رسمی و ذیصالح انجام داده و 
شرایط مناسب برای این دسته از شهروندان در 
فرودگاه را ایجاد نموده است و بدیهی است این 

تالشها تا حل مشکل ادامه خواهد داشت.  
فدراسیون  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
روسیه به مسافرانی که قصد عزیمت به روسیه 
و  اعتبار  از  اطمینان  توصیه کرد ضمن  دارند  را 
تجربه آژانس مسافرتی و مدارک الزم برای سفر، 
از قوانین و مقررات ورود به روسیه بطور کامل 
مطلع و نسبت به نوع ویزا و هدف سفر خود 

باشند. توجیه 

مقاله ای  انتشار  با  پول  بین المللی  صندوق 
به نقش قیمت کربن در ماموریت ها کاهش 
زمین  گرمایش  از  جلوگیری  و  تولید کربن 
عنوان کرده  این سازمان  است.  اشاره کرده 
است که » با گران کردن منابع انرژی آالینده 
قیمت گذاری  مانند   ، پاک  منابع  به  نسبت 
بهره وری  بهبود  برای  انگیزه هایی  کربن 
سمت  به  رفتن  برای  تالش  و  انرژی 
می کند.«  پیدا  افزایش  سبز  فناوری های 

اهداف کاهش گرمایش  به  دستیابی  برای 
زمین نیاز است که انتشار گازهای گلخانه ای  

و کربن به یک چهارم تا نصف برسد.
باید  کربن  قیمت  گزارش  این  اساس  بر 
در  برسد  به ۷۵ دالر  20۳0 حداقل  تا سال 
حالی که متوسط قیمت این آالینده ۳ دالر 

است. تن  هر  در 
این  توسط  شده  پیشنهاد  راه های  از  یکی 
تعیین  برای  توافقنامه ای  ایجاد  صندوق 
حداقل قیمت کربن است البته صندوق بین 
المللی پول عنوان کرده که دراین توافقنامه 
سطح  چند  در  و  پذیر  انعطاف  باید  قیمت 
نظر  از  مختلف  کشورهای  بتواند  تا  باشد 

بگیرد. بر  در  را  توسعه 
است  کرده  تاکید  پول  بین المللی  صندوق 
که زمانی برای هدر دادن وجود ندارد واین 
به  تا  شود  ایجاد  سریعتر  باید  توافقنامه 
به  افزایش گرمای زمین  نگه داشتن  هدف 
زیر دو درجه تا سال 20۳0 بتوانیم برسیم. 
این گزارش تاکید می کند که توافق و اقدام 
مشترک میان اعضای گروه 20 می تواند در 

باشد. تاثیرگذار  بسیار  زمینه  این 
گزارش  این  در  پول  بین المللی  صندوق 
در  کربن  قیمت  مساله  که  کرد  اعالم 

تغییرات  ساالنه  کنفرانس  بیست و ششمین 
  )COP26( ملل  سازمان  هوایی  و  آب 
بعد  و  می شود  برگزار  نوامبر  ماه  در  که 
در  پاریس  از  هوایی  و  آب  کنفرانس  از 
زمینه   در  کنفرانس  مهم ترین   ،201۵ سال 
بحث  مورد  مساله  است،  اقلیمی  تغییرات 

بود.  خواهد 
بیش  که  است  کرده  عنوان  صندوق  این 
برای  قیمت گذاری  حال  در  کشور   60 از 
آلمان  همچون  و کشورهایی  هستند  کربن 
زمینه  این  در  اساسی  اقدامات  چین  و 

رسیدن  در  مهمی  مساله  داده اند که  انجام 
است.  هوایی  و  آب  تغییرات  اهداف  به 
که  معتقدند  اقتصادی  کارشناسان  البته 
زمین  گرمایش  بر  تنها  قیمت کربن  مساله 
بزرگی  تاثیر  می تواند  بلکه  نیست  تاثیرگذار 
قیمت  افزایش  پیشنهاد  بگذارد.  اقتصاد  بر 
اقتصادی  شده که کارشناسان  سبب  کربن 
برابر   10 کربن  تجارت  که  کنند  پیش بینی 

می شود. نفت  جهانی  بازار  از  بزرگتر 
از  بهره برداری  دنبال  به  بازرگانان  برخی 
»اویل  هستند.  بازار  در  کربن  قیمت  رشد 
کربن  بازار  که  است  کرده  اعالم  پرایس« 
از  رشد  درصد   ۵0 از  بیش  اروپا  اتحادیه 
است.  داشته  تاکنون   2021 سال  ابتدای 
از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم نظر 
نیوز«  »کالیمت چنج  مثال  دارند،  متفاوتی 
از مشاوران حقوقی این حوزه  از زبان یکی 
جهان  در  کربن  انتشار  است که  نقل کرده 
تن  در  دالر   40 به  قیمت کربن  رسیدن  با 
و  می کند  پیدا  کاهش  درصد   ۳.۷6 فقط 
این مقدار برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

نیست. زمین  کافی  برای گرمایش 
در  پول  بین المللی  صندوق  که  حالی  در 
قیمت  افزایش  زمینه  در  پیشنهادش 
قرار  نظر  مد  را   20 کربن کشورهای  گروه 
پیش  هفته  انرژی  جهانی  سازمان  داده 
وضعیت  به  بی توجهی  به  نسبت  آن،   از 
و  توسعه  در حال  اقتصاد کشورهای  و  بازار 
داده  هشدار  نوظهور  اقتصاد  با  کشورهایی 

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

می شود.« پایدار  انرژی  و  اقلیمی 
بانک جهانی همواره تاکید کرده است که که 
ضروری  سیاست  یک  کربن  قیمت گذاری 
اما ناکافی است که برای اجرایی شدن نیاز 
به اقدامات سیاسی دارد و باید  از پشتوانه 

حقوقی  خوبی برخوردار باشد.
کانادا  همچون  کشورهایی  حاضر  حال  در 
اتحادیه اروپا شامل به ویژه آلمان و ایرلند 
افزایش قیمت هستند. تحلیلگران  در حال 
اروپا  در  کربن  قیمت  که  باورند  این  بر 
چرا  می کند  پیدا  هم  بیشتری  افزایش 
قوانین  ایجاد   حال  در  اتحادیه  این  که  
گازهای  کاهش  برای  سختگیرانه تری 

است. آالینده 

وزارت  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
صادرات  کرد:  اعالم  کشاورزی  جهاد 
دو  در  کشور  غذای  و  کشاورزی  بخش 
میلیون   8۹6 جاری،  سال  اول  ماهه 
است. داشته  ارزآوری  کشور  برای   دالر 
برنامه ریزی  معاون  کیخا«  »احمدعلی 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  اقتصادی  و 
تجارت بخش کشاورزی  گزارشی، وضعیت 
سال  ابتدایی  ماهه  دو  در  کشور  غذای  و 

کرد. تشریح  را   1400
اردیبهشت  پایان  تا  این گزارش،  بر اساس 
 ۹۷4 و  میلیارد  یک  جاری،  سال  ماه 
ارزش  به  میلیون تن محصوالت کشاورزی 
شده که  صادر  کشور  از  دالر  میلیون   8۹6
مدت  با  مقایسه  در  صادرات  میزان  این 
مشابه سال گذشته، 20 درصد از نظر وزنی 
یافته  افزایش  ارزشی  لحاظ  از  درصد   2 و 

است.
میلیون   ۳۳ و  میلیارد  چهار  مدت،  این  در 
دو  ارزش  به  کشاورزی  محصوالت  تن 
میلیارد و 202 میلیون دالر وارد شده که این 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  واردات  میزان 
از  و  درصد   22 وزنی  لحاظ  از  قبل  سال 
 نظر ارزشی 18 درصد کاهش داشته است.
هندوانه،  که  این  به  اشاره  با  گزارش  این 

سیب  کرده،  سرد  یا  تازه  فرنگی  گوجه 
و  تازه  سیب  کرده،  سرد  یا  تازه  زمینی 
خربزه و همانند آن پنج قلم عمده صادراتی 
سال  ابتدایی  ماهه  دو  در  وزنی  نظر  از 
جاری بوده است، می افزاید: در مدت یاد 
پسته  دالر،  میلیون   126 با  هندوانه  شده، 
 102 با  فرنگی  دالر، گوجه  میلیون   122 با 
میلیون   ۵6 با  تازه  سیب  دالر،  میلیون 
قلم  پنج  دالر  میلیون   42 با  خرما  و  دالر 
است. بوده  ارزشی  نظر  از  صادراتی   عمده 

عمده  قلم  پنج  گزارش،  این  ادامه  در 
ابتدایی  ماهه  دو  در  وزنی  نظر  از  وارداتی 
استثنای  به  جو  دامی، گندم،  ذرت  امسال 
نشده،  تصفیه  شکر  و  سویا  کنجاله  بذر، 
عنوان شده است. در این مدت، ذرت دامی 
با ۳۳4 میلیون دالر، روغن دانه آفتابگردان 
 2۳0 با  سویا  دالر، کنجاله  میلیون   26۵ با 
و  دالر  میلیون   1۹۵ با  دالر، گندم  میلیون 
قلم  پنج  دالر  میلیون   1۷۵ با  سویا  دانه 

است. بوده  ارزشی  نظر  از  وارداتی  عمده 

 در دو ماه ابتدایی امسال انجام شد:

  896 میلیون دالر صادرات بخش کشاورزی و غذا

کشاورزی

در همه استان های کشور 
سفرهای جاده ای نسبت به 
هفته گذشته افزایش یافته 
است و استان های خراسان 

شمالی، قم، گیالن و خراسان 
رضوی هر یک تا 16 درصد 

رکوردار تردد بین استانی 
بوده اند

افزایش سفرهای جاده ای بعد از موج چهارم کرونا
در شرایطی که با وجود بهبود وضعیت کشور 
از نظر شیوع ویروس کرونا، به گفته مسئوالن 
وضعیت  ایران  متولیان سالمت،  و  بهداشتی 
شکننده ای در این زمینه دارد سفرهای مردم 
همواره رو به افزایش است و در هفته گذشته 

باز هم مردم به مسافرت رفتند.
میانه  در  و  جاری  سال  در  ایسنا،  به گزارش 
تعطیالت نوروزی موج چهارم ویروس کرونا در 
کشور آغاز شد و روز به روز شاهد گسترش آن 
در استان ها و شهرهای مختلف بودیم به همین 
سبب و برای جلوگیری از گسترده تر شدن آن، 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و 
ستاد ملی مقابله با کرونا طی ماه های گذشته 
چندین و چند پروتکل ممنوعیت و محدودیت 
ابالغ  و  تصویب  بین شهری  ترددهای  برای 
کردند. اما مردم توجه چندانی به آن نداشتند 
سفرهای  حجم  به  همواره  بودیم  شاهد  و 

بین استانی اضافه می شد.
سوی  از  شده  ارائه  آمار  آخرین  براساس 
هم  هفته گذشته  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد 
همین اتفاق افتاد، چرا که از جمعه دو هفته 
پیش یعنی 21 خرداد ماه تا پنج شنبه هفته 
گذشته 2۷ خرداد ماه به طور متوسط روزانه 
یک میلیون و ۹0۵ هزار و ۵6۷ وسیله نقلیه 
تردد  مواصالتی کشور  محورهای  در  مختلف 
کرده اند که این میزان سفرهای بین شهری در 
مقایسه با هفته قبل از این گزارش سه درصد و 
در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته ۹ درصد 

است. داشته  افزایش 
در این بازه زمانی البته شش میلیون و ۵20 
هزار خودرو با پالک یکتا در جاده های مختلف 
پالک های  مبدا  که  شده اند  مشاهده  کشور 
فارس،  البرز، گیالن،  و  تهران  ترتیب  به  آنها 
خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و غیره بوده 
است. در این میان شهروندان تهرانی و البرزی 
که بیشترین ترددهای بین شهری را داشته اند 
عمدتا به مقاصدی چون قم، گیالن، مرکزی، 

زنجان و مازندران سفر کرده اند.
نکته قابل توجه دیگری که در همه استان های 
کشور سفرهای جاده ای نسبت به هفته گذشته 
خراسان  استان های  و  است  یافته  افزایش 
شمالی، قم، گیالن و خراسان رضوی هر یک 
تا 16 درصد رکوردار تردد بین استانی بوده اند 
و استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس، 
با  ترتیب  به  بلوچستان  و  سیستان  کرمان، 
دو درصد، دو درصد، سه درصد و چهار درصد 
تجربه  را  بین استانی  تردد  افزایش  کمترین 

کردند.
شده  داده  متعدد  هشدارهای  وجود  با  حاال 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مسئوالن  سوی  از 
آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا 
باید دید آثار این سفرهای رو به افزایش در باال 
رفتن آمار شیوع ویروس کرونا خود را نشان 
خواهد داد یا آنکه واکسیناسیون به کمک مردم 
ایران خواهد آمد و تا حدودی شاهد ثبات کشور 

از نظر ویروس کرونا خواهیم بود.

صندوق بین المللی پول پیشنهاد داده است که در نشست cop16  کشورها برای رسیدن به هدف محدود کردن افزایش دمای زمین به 
بیش از 2 درجه به توافقی در مورد حداقل قیمت کربن برسند. همین مسئله سبب رونق بازار کربن شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
 برق خراسان جنوبی خبر داد:
تحویل 1200 دستگاه 

سامانه برق خورشیدی به 
عشایر خراسان جنوبی

خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی از تحویل1200 دستگاه سامانه  خورشیدی 
قابل حمل برای خانوارهای عشایری استان در فاز 
نخست خبر داد. مهدی دادگر اعتبار اختصاص 
برق  حمل  قابل  سامانه  خرید  برای  یافته 
خورشیدی را 11 میلیارد و ۷۷2 میلیون تومان ذکر 
کرد و افزود: سهم شرکت توانیر از این تعداد 10 
 میلیارد و ۵۹4 میلیون و 800 هزار تومان است.

خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
عشایری  خانوار   1200 اینکه  بیان  با  جنوبی 
خورشیدی  برق  و  سامانه ها  این  مزایای  از 
آورده  سهم  کرد:  تصریح  می شوند،  بهره مند 
میلیارد  یک  طرح  این  در  عشایری  خانوار 
است. تومان  هزار   200 و  میلیون   1۷۷  و 

دادگر اظهارکرد: در مجموع 6 هزار و ۳۷۵ دستگاه 
در 11 استان کشور توزیع شده که سهم استان 

خراسان جنوبی 1200 دستگاه بوده است.
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از  شاید  شهر  شوراهای  انتخاباتی  تخلفات 
زمان آغاز کارزار انتخاباتی آغاز شده باشد و 
بسیاری از آن ها هم رسانه ای نشد. اما شاید 
یکی از مهم ترین خطاها که منجر به مهروموم 
شدن ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها هم 

شد، در سبزوار اتفاق افتاده باشد. 
نامزد شورای  یک  بود که  قرار  این  از  ماجرا 
شهر سبزوار، یک مکان تاریخی و ثبت ملی 
انتخابات  مرکزی  ستاد  عنوان  به  را  شده 
خودش قرار داده بود. درباره این اتفاق که روز 
24 خرداد ماه رخ داده بود، میرعلم سیدی 
رئیس دادگستری سبزوار به خبرنگاران گفته 
بود که براساس قانون اماکن دولتی و عمومی 
قرار  انتخاباتی  نامزدهای  اختیار  در  نباید 
بگیرند. او گفته بود که آثار ملی جزو اموال 
عمومی و بیت المالند و باوجود تذکرهای داده 
شده به این نامزد ستادش تغییر مکان داده 
نشد و در نهایت با دستور دادستان این ستاد 

مهروموم شده است.  
خرداد،   28 جمعه  یعنی  انتخابات  روز  در 
رسانه ها  که  آنطور  شد.  ثبت  دیگری  تخلف 
در  شهر  شورای  نامزدهای  از  یکی  نوشتند، 
از  به همراه تعدادی  امام خمینی )ره(  بندر 
حامیانش دستگیر شد. علت این دستگیری  
شده  شناخته  انتخابات  روند  در  اخالل  هم 
ماهشهر  بندر  فرمانداری  سرپرست  است. 
گفته، این نامزد و طرفدارانش در ستادهای 
رای گیری شهروندان را به رای دادن به خود 
از این رو  ترغیب می کرده است. این اقدام 
تخلف محسوب می شود که تبلیغات از 24 
ساعت قبل انتخابات ممنوع اعالم می شود. 

 شب نامه با اسم رمز جعلی 
از دیگر اقداماتی که از نگاه هیات نظارت 
تخلف  روستا  و  انتخابات شوراهای شهر  بر 
محسوب شده و پرونده آن به دستگاه قضا 
تحویل داده شده، توزیع شب نامه با رمز غلط 
روزنامه قدس  که سایت  آنطور  است.  بوده 
هیات  رئیس  بامشکی،   علی  است،  نوشته 
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای 
دست  کاندیداهای  از  یکی  مشهد گفته که 
به توزیع شب نامه زده با این ویژگی که در 
نامزد معروف دیگری نوشته شده  آن اسم 
در صورتی که مقابل آن اسم، کد خودش را 
ذکر کرده تا با این ترفند آرا آن کاندیدا را به 
سود خود تغییر دهد! او که این اقدام را به 
نوعی ترفند حیله گرانه برای کسب آرا دانسته 
گفته تصمیم گیری درباره این سرنوشت این 
تصمیم گیری کند.  باید  قضا  دستگاه  نامزد 
بامشکی از تبلیغ کاندیداها پای صندوق های 
هنگام  بی سواد  افراد  از  سواستفاده  یا  رای 
درباره  گفته  و  داده  خبر  هم  رای گیری 
سرنوشت رای این نامزدها پس از شمارش 

آرا تصمیم گیری می شود.  کل 

 رد صالحیت نامزدها حین تبلیغات 
تخلفات  اما  استان کرمان  سیرجان  در 
پیش از برگزاری انتخابات شورای شهر کار 
دست نامزدها داد و دو نفر را رد صالحیت 
کرد البته بنا بر اخباری که رسانه های محلی 
رد  از  یکی  کردند،  منتشر  شهرستان  این 
بازگشت.  رقابت  صحنه  به  صالحیت شدگان 
کرمان  استان  ایسنای  در  که  خبری  طبق 

 2۵ روز  سیرجان  فرماندار  شده،  منتشر 
نامزد  دو  صالحیت  که  کرد  اعالم  خرداد 
انتخابات شورای شهر به دلیل اعمال خالف 
قانون و نامتعارف رد شده است. او همچنین 
تاکید کرده بود که تعدادی دیگر از کاندیداها 
مرتکب تخلفات انتخابات دیگری شده بودند 
یا  تنها احضار شدند  از سوی دادستانی  که 
به آن ها اخطار جدی داده شده است. گفته 
به  مربوط  صالحیت ها  رد  از  یکی  می شود 
انتشار فیلم آویزان کردن گاو از جرثقیل بود. 
اتفاقی که با واکنش فعاالن حقوق حیوانات 

بود. گاو  و دوستداران محیط زیست همراه 
در جرثقیل قرار بوده در نهایت قربانی شود. 
شورا  عضو  این  انتخاباتی  ستاد  اعضای 
گمان می کردند که این اتفاق می تواند حربه 
به  باشد درحالیکه فعاالن مجازی  تبلیغاتی 
آن روی خوش نشان ندادند و صالحیت این 

کاندیدا هم در نهایت رد شد.
 با این وجود چندی بعدی اعالم شد که او به 
صحنه رقابت ها بازگشته است. در سیرجان 
اما رئیس ستاد یکی از نامزدهای انتخابات 
رسانه  که  آنطور  شد.  دستگیر  شهر  شورای 
محلی حوادث نگارستان نوشته، این شخص 
دستگیر  عمومی  امنیت  پلیس  توسط  که 
شده،  دست به اقدامات خالف قانون و خرید 

و فروش رای زده بود. 

دستگیری 70 نفره در قزوین 
بیش  قزوین  استان  سطح  در  تاکنون 
انتخاباتی  تخلفات  با  ارتباط  در  نفر   ۷0 از 
خبرگزاری  که  آنطور  شدند.  دستگیر  شوراها 
قزوین  دادستان  است،   ایرنا گزارش کرده 
در توضیح این جرایم گفته: 10 مورد تبلیغات 
غیرمجاز کاندیداها و طرفداران آنها در مقابل 
شعب اخذ رای، 20 مورد خرید و فروش آرا 
 ۳0 و  پالک  فاقد  خودروهای  از  استفاده  با 
مورد اخالل در نظم عمومی و روند انتخابات 

است. بوده 
 او همچنین گفته برخی از دستگیر شدگان 
کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا 
بودند که برای آن ها پرونده قضایی تشکیل 
و  تخلفات  استمرار  صورت  در  و  می شود 
اقدامات غیرقانونی بازداشت می شوند. گفته 
دستگیری ها  این  جریان  در  که  می شود 
توقیف  نقلیه  وسیله  دستگاه   ۳0 از  بیش 
شدند و 10 واحد صنفی نیز پلمب شدند و 
مقادیری نیز پول نقد از متخلفات کشف و 

است.  ضبط شده 

دستگیری لیدرها و خریداران رای 
ایران  و کنار  گوشه  در  و  و گریخته  جسته 
انتخابات  لیدرهای  دستگیری  از  خبرهایی 
و  خرید  به  اقدام  رای گیری  روز  در  که 
فروش رای یا حتی تبلیغات دیرهنگام کرده 
رئیس  فیروز،  ادبی  علی  می رسد.  بودند، 
خبرنگاران  به  جمعه  چالوس  دادگستری 
خرید  هنگام  متخلف  لیدر   8 بود که  گفته 

داد. خبر  رای 
 همچنین دادستان عمومی و انقالب قرچک 
ورامین دیروز اعالم کرد که بسیاری اقدام به 
خرید و فروش رای یا استفاده از شناسنامه 
اطراف  در  مجعول  شناسنامه  یا  غیر  افراد 
بعضی شعب اخذ رای کردند. سعید دوستی 

نژاد اخطار داده که آرای شعبی که این جرایم 
در آن ها صورت گرفته باطل خواهد شد. 

 کمترین تخلف انتخاباتی ثبت شده 
در استان البرز 

نظر  به  کرده  گزارش  خبرآنالین  که  آنطور 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  که  می رسد 
خرداد   26 تاریخ  تا  یعنی  شهر  شوراهای 
در  انتخاباتی  تخلف های  میزان  کمترین 

بود. شده  ثبت  البرز  استان 
 رئیس کل دادگستری استان البته کمترین 
میزان تخلف را مربوط به قوانین ثبت شده 
را مرهون تشکیل کمیته رصد و پایش فضای 
از  پیگیری  و  نظارت  و  استان  در  مجازی 
برای  شهرداری ها  و  اجرایی  دستگاه های 
ممانعت از استفاده از اموال دولتی و عمومی 

می دانست. نامزدها  تبلیغ  برای 

انتخابات  برگزاری  جریان  در  که  استانی   
را  تخلف  بیشترین  روستا  و  شهر  شوراهای 
داشت تا لحظه نگارش این گزارش مشخص 
نشده است اما به نظر می رسد که استان تهران 
یکی از استان ها با تخلف باالست زیرا علی 
دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان تهران 26 خرداد 
گفته است: از اسفند ۹۹ تا پایان اردیبهشت 
ماه حدود ۷0 فقره پرونده تخلفاتی در استان 
تهران تشکیل شده و بیشتر تخلفات مربوط 
است. شهر  شورای  و  مجلس  انتخابات   به 
هتک  شامل  تخلفاتی  مصادیق  او  نظر  از   
حرمت، اخالل در نظم از طریق ایجاد رعب و 
وحشت، اهانت، جعل و ربودن اوراق و اسناد 
دیوارنویسی،  هرگونه  از  استفاده  انتخاباتی، 

پالکارد علیه رقیب و … است. 
تخلفات  باوجود  ما،  پیام  گزارش  به 
انتخاباتی اما تکلیف شورای ششم و نفرات 
راه پیدا کرده به صندلی های این نهاد، امروز 
مشخص می شود اما آغاز کار آن ها احتماال 
اواسط تابستان است و اولین دستور کارشان 
هم بدون شک انتخاب شهردار خواهد بود. 

»پیام ما« از برخی تخلف های انتخاباتی نامزدهای انتخابات شوراها گزارش می دهد

تخلف برای نماینده مردم شدن
یک نفر از جرثقیل، گاو آویزان کرد و یک نفر ستاد انتخاباتی  خودش را در بنای ثبت ملی شده راه اندازی کرد 

اعالم جزئیات بیمه 10 هزار 
راننده تاکسی در تهران

تاکسی  رانندگان  بیمه شدن  جزئیات 
شد.  اعالم  شدن  بیمه  روند  از  جامانده 
سال  از  که  این  بیان  با  روشنی  محمد 
نقل  حمل و  رانندگان  بیمه  بعد  به   ۹۵
متوقف  تاکسی  رانندگان  جمله  از  عمومی 
رغم  علی  ایسنا گفت:  با  گفت وگو  در  شد، 
بود  شده  انجام  متعددی که  پیگیری های 
اما بیمه شدن رانندگان تاکسی نیز به مانند 
سایر رانندگان حمل و نقل عمومی متوقف 
با تالش مجلس  این که  بیان  با  او  شد.  
رئیسه  هیات  عضو  نیکزاد  بخصوص  و 
مجلس چندین جلسه با مسئوالن سازمان 
در خصوص  تا  برگزار شد  اجتماعی  تامین 
وضعیت بیمه رانندگان تاکسی بخصوص در 
افزود:خوشبختانه  رایزنی کنیم،  تهران  شهر 
این رایزنی ها به نتیجه رسید و قرار شد با 
حذف رانندگان تاکسی غیر فعال، بیمه آنها 
شود. بیمه  بدون  فعال  رانندگان  جایگزین 

روشنی با بیان این که 10 هزار راننده تاکسی 
بر  تصریح کرد:  هستند،  بیمه  بدون  فعال 
اساس آمارهای احصا شده تا اسفند سال 
گردونه  از  تاکسی  راننده   8000 گذشته 
مرور  به  باید  که  شدند  خارج  تاکسیرانی 

شود. جایگزین  نفر    8000 این  بیمه 
10هزار  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  او 
جایگزینی  انتظار  چشم  تاکسی  راننده 
 ۳000 لیست  امروز  گفت:  هستند،  بیمه 
راننده تاکسی برای جایگزینی بیمه تحویل 
مسئوالن ذی ربط شد که امیدواریم هر چه 
زودتر بیمه این ۳000 نفر جایگزین رانندگان 

شود. بیمه  بدون 

 افزایش غلظت ازن 
در هوای پایتخت 

طی  پایتخت  هوای  در  ازن  غلظت  میزان 
24 ساعت گذشته افزایش یافته و کیفیت 
است.  شده  خارج  سالم  شرایط  از  هوا 
شرکت  اعالم  اساس  بر  مهر،  گزارش  به 
هوا  ساعت گذشته   24 طی  هوا،  کنترل 
حساس  برای گروه های  سالم  شرایط  در 
جامعه قرار داشته است. میانگین غلظت 
آالینده هوا، بر روی عدد 111 قرار داشته و 
واحد کاهش   ۷۷ به  عدد  این  اکنون  هم 
طی  هوا  غالب  آالینده  ازن  است.  یافته 
اکنون ذرات  بوده و هم  شبانه روز گذشته 
تهران  است.  یافته  غلظت  هوا  در  معلق 
هوای  کیفیت  با  روز  یازدهمین  وارد 
شده  حساس  گروه های  برای  ناسالم 
این  تا  سال گذشته  که  حالی  در  است، 
ناسالم  پایتخت  هوای  روز   ۵ تنها  تاریخ، 

است. بوده 

وضعیت هوای قم 
خطرناک شد 

حفاظت  کل  اداره  اطالعات  اساس  بر 
کیفیت  شاخص  استان،  زیست  محیط 
ذرات  آالینده  علت  به  قم  شهر  در  هوا 
دارد. قرار  خطرناک  شرایط  در  معلق، 

شاخص  خرداد،   2۹ ایسنا،  گزارش  به 
آالینده  علت  به  قم  شهر  در  هوا  کیفیت 
قرار  خطرناک  شرایط  در  معلق،  ذرات 

دارد.
افراد مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی، 
سالمندان و کودکان از منزل خارج نشده 
برسانند  به حداقل  را  فعالیت های خود  و 
فعالیت های  از  باید  نیز  افراد  سایر  و 
منزل  از  خارج  سنگین  یا  و  طوالنی 

کنند. اجتناب 
بهداشت  معاونت  خبر  این  اعالم  پی  در 
زیر  بهداشتی  توصیه های  نیز  قم  استان 
به  ساختمان  از  افراد  توصیه کرده که  را 
آالینده  با  مستقیم  تماس  کاهش  منظور 
فعالیت های  و  باشند  نداشته  خروج  هوا 
به  آسیب  کاهش  منظور  به  شدید  بدنی 
عروق  و  قلب  سیستم  و  تنفسی  دستگاه 
نداشته باشند. استفاده از ماسک تنفسی 
به  که  افرادی  برای  استاندارد  و  مناسب 
فضای  در  ساعت  چند  کاری  اقتضای 
است.  شده  توصیه  نیز  دارند،  قرار  باز 
به  دخانیات  که  شده  گفته  ادامه  در 
قلب  سیستم  به  استرس  کاهش  منظور 
آب  با  صورت  نشود.  استعمال  عروق  و 
فوقانی  تنفسی  مجاری  نیز  و  صابون  و 
حساسیت  و  عوارض  کاهش  منظور  به 
از  استفاده  شوند.  شست وشو  مدام 
استفاده  قبیل  از  مناسب  غذایی  رژیم 
قبیل  از  میوه جات  و  سبزیجات  از  کافی 
فلفل  کلم، کرفس،  لیمو،  سیب،  پرتقال، 
کم چرب  لبنیات  و  شیر  مصرف  و   ... و 
به  آسیب  میزان  کاهش  در  می تواند  نیز 
همچنین  باشد.  موثر  تنفسی  دستگاه 
نوشیدن  تا  شده  خواسته  شهروندان  از 
امالح  خروج  تسهیل  جهت  به  زیاد  آب 
دهند.  قرار  مد نظر  را  بدن  از  آلوده  ذرات  و 

تاکنون در سطح استان قزوین 
بیش از ۷0 نفر در ارتباط با 
تخلفات انتخاباتی شوراها 
دستگیر شدند. دادستان 
قزوین در توضیح این جرایم 
گفته: 10 مورد تبلیغات غیرمجاز 
کاندیداها و طرفداران آنها در 
مقابل شعب اخذ رای، 20 مورد 
خرید و فروش آرا با استفاده 
از خودروهای فاقد پالک و ۳0 
مورد اخالل در نظم عمومی و 
روند انتخابات بوده است

بروز برخی تخلف ها در انتخابات شوراها رفته رفته به یک رویه تبدیل شده است. نوشتن شب نامه با اسم رمز جعلی، برقراری ستاد انتخابات 
در بنای ثبت ملی شده و پول پاشی میان مردم، تنها بخش کوچکی از تخلفات انتخابات شورای شهر در سراسر کشور بود که در این مدت 
از سوی هیات های نظارت بر انتخابات مشخص شده است. این تخلفات در بسیاری از شهر منجر به جابه جا شدن ستادهای انتخابات یا 

حتی رد صالحیت کاندیداها بیش از برگزاری انتخابات شورای شهر در روز جمعه 28 خرداد نیز شد. 

بزرگترین زلزله هفته گذشته 
در هجدک استان کرمان با 
بزرگای 4.2 رخ داد

بزرگترین زلزله هفته گذشته در هجدک استان 
کرمان با بزرگای 4.2 رخ داد.

به گزارش ایسنا، در هفته ای که گذشت هجدک 
استان کرمان زلزله ای به بزرگای 4.2 را تجربه 
بوشهر زمین لرزه ای  استان  برازجان  کرد و در 
استان کردستان  و کامیاران  بزرگای ۳.8  به 

زمین لرزه ای به بزرگای  ۳.6 رخ داد.
به این  جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته 
برازجان  در  خرداد-   22 شنبه  است:  شرح 
بزرگای ۳.8  به  لرزه ای  زمین  بوشهر  استان 
در عمق 11 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 
11 کیلومتری برازجان، 2۳ کیلومتری سعدآباد 
و 24 کیلومتری وحدتیه این استان گزارش 
شد.هجدک استان کرمان زلزله ای به بزرگای 
4.2 در عمق 6 کیلومتری را تجربه کرد که کانون 
آن در 20 کیلومتری هجدک، ۳۵ کیلومتری 
استان  این  خانوک  41 کیلومتری  و  چترود 
گناوه  خرداد-بندر   2۳ یکشنبه  شد.  گزارش 
استان بوشهر زمین لرزه ای به بزرگای ۳.8 در 
عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 
2۳ کیلومتری بندر گناوه، ۳1 کیلومتری بندر 
ریگ و ۳۵ کیلومتری امام حسن این استان 
کامیاران  خرداد-در   24 شد.دوشنبه  گزارش 
استان کردستان زمین لرزه ای به بزرگای ۳.6 
در عمق 6 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 
1۷ کیلومتری کامیاران استان کردستان و ۳۷ 
کیلومتری کرمانشاه و ۳۷ کیلومتری روانسر 
استان کرمانشاه بوده است.بندر گناوه استان 

عمق ۹  در  بزرگای ۳  به  زمین لرزه ای  بوشهر 
 10 در  آن  تجربه کرد که کانون  را  کیلومتری 
در  و ۳.4  زلزله 2.۷  است.  بوده  کیلومتری 
عمق 8 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای 
این منطقه است.در گمیش تپه استان گلستان 
زلزله ای به بزرگای ۳.4 در عمق 8 کیلومتری رخ 
داد و کانون این رخداد لرزه ای در ۹ کیلومتری 
گمیش تپه، 2۳ کیلومتری بندر ترکمن و 24 
کیلومتری سیمین شهر این استان بوده است.
آرادان استان سمنان با زلزله ای به بزرگای ۳.2  
در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 60 
کیلومتری آرادان، 66 کیلومتری گرمسار و 81 
کیلومتری سرخه این استان گزارش شد.خوی 
استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای ۳.۳ 
در عمق 12 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن 
در 11 کیلومتری خوی و ۳1 کیلومتری ایواوغلی 
استان آذربایجان غربی و ۳4 کیلومتری تسوج 
استان آذربایجان شرقی بوده است. در بابامنیر 
استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.1 در عمق 8 
کیلومتری رخ داد و کانون آن در 8 کیلومتری 
بابامنیر، 28 کیلومتری نورآباد و ۳۷ کیلومتری 
مصیری این استان گزارش شد.پنج شنبه 2۷ 
به  زلزله ای  خوزستان  استان  ایذه  خرداد-در 
بزرگای ۳.2 در عمق 8 کیلومتری رخ داد و 
کانون این رخداد در ۳۳ کیلومتری ایذه و 41 
کیلومتری قلعه خواجه استان خوزستان و 4۵ 
کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری 

بوده است.

بزرگترین زلزله های ایران در هفته گذشته 

از اسفند ۹۹ تا پایان اردیبهشت 
ماه حدود ۷0 فقره پرونده 
تخلفاتی در استان تهران 

تشکیل شده و بیشتر تخلفات 
مربوط به انتخابات مجلس و 

شورای شهر است
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روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان شناسه آگهی: 1149703

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه 
)عمومی، یک مرحله ای(

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد، خدمات بهره برداري در شهرستان زاهدان و توابع شامل خدمات امداد، وصول 
مطالبات و بازرسی، تعمیرات شبکه، انشعابات و ایستگاه ها، نصب تجهیزات کنتور و رگوالتور، حفاظت کاتدیک، قرائت و توزیع، خدمات 
متقاضیان و مشترکین جز و عمده و خدمات دفتری، پذیرایی و تنظیفات و سایر خدمات مورد نیاز نواحی، را با مشخصات و شرایط زیر، به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شماره فراخوان: 53/089/582

1-نام و نشانی و دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان سیستان و 
بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بزرگراه خلیج 

فارس و تلفن 05433294537
2-محل اجرای پروژه: شهرستان زاهدان و توابع

3-حدود مبلغ برآورد اولیه:87.000.000.000 ریال 
کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  میزان  و  4-نوع 
شماره  حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  معتبر  بانکی  ضمانتنامه 
پرداخت  بنام  مرکزی  بانک   IR  920100004101014638163528
سایر منابع شركت گاز استان سيستان و بلوچستان )این ضمانتنامه 
مصوبه شماره  دولتی،  معامالت  برای  تضمین  نامه  آیین  طبق  باید 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیأت محترم وزیران، تهیه 
و ارائه گردد(، به مبلغ 4.350.000.000 )چهار میلیارد و سیصد و پنجاه 

میلیون( ریال 
5-زمان توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه 1400/3/31 تا ساعت 16:00 

روز چهارشنبه 1400/4/2
مورخ  یکشنبه  روز   9:00 ساعت  تا  مناقصه:  اسناد  بازگشت  6-زمان 

1400/4/13
7-زمان گشایش پاکات: ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/4/13

8-مدت اعتبار پیشنهادات: به مدت سه ماه از تاریخ آخرین موعد تسلیم 
پیشنهاد

9-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از توزیع اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد 

تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  مناقصه گران 
انجام   https:\\Setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک 
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. قابل ذکر است کلیه اسناد مناقصه 
میبایست در سامانه فوق بارگذاری گردد. پاکت تضمین مناقصه )پاکت 
الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ایران، باید به صورت دستی نیز 

تحویل امور قراردادهای شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گردد.
بدینوسیله از کلیه ی شرکت های دارنده ی گواهینامه ی تاسیسات و 
تجهیزات و دارای ظرفیت آزاد معادل برآورد مناقصه در رشته مذکور، 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد، در مهلت تعیین شده، به 

آدرس فوق مراجعه نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها 054-33294537 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

1456 و دفتر ثبت نامه 88969737 و85193768
دولت،  الکترونیک  تدارکات  سامانه  در  موجود  های  فرم  و  اسناد 
میبایست تهیه، تکمیل و در سامانه  https:\\Setadiran.ir  بارگذاری 

گردد.
متقاضیان می توانند برای رویت این آگهی به آدرس پایگاه اینترنتی 
www.nigc–sbgc.ir  و https:\\Setadiran.ir نیز مراجعه نمایند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 

)سهامی خاص(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 

)سهامی خاص(
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افقی
 1 - صندلی راحتی - صاحب علم نحو 
- خوراک محبوب سنجاب2 - كم شدن 
بدنیا   - پیامی۳  بابك  فیلمهای  از   -
جامه  پوش،  تن   - ستارگان   - آوردن 
و رخت - متد بی سر4 - واحد بازی 
فرستاده   - عرب  شش  عدد  تنیس، 
خدا، فرستاده شده، فرستنده و مرسلین  
پسوند  سطح،  واحد  مربع،  متر  صد   -
پرمصرف۵  فلز   - اگر  مخفف  فاعلی, 

روح،  جمع  جانها،   - فرنگی  كاله   -
مردمک   - جنگی6  رژه  - گونه،  روانها 
تر، فرومایه  زبون  تر،  گیاه - خسیس 
تر - شهر مذهبی، شهر سوهان - پول 
ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند آسیا۷ 
هم  با   - آذری  سفید   - چسبناک   -
زندگی كردن8 - نشانه مفعولی، عالمت 
مفعول بی واسطه - بخش ها، پاره ها 
- طایفه ایرانی، قوم غیور - تکرار حرف 
ظروف  از  بعضی  جنس   - دوازدهم۹ 
آشپزخانه - امر از زدودن - پو وارونه10 

 - تابستان  مزاخم  مزاحم،  حشره   -
لهجه  از   - برفها11  غول   - زدن  پس 
نوعی  پزی،  کیک  اجاق  شکوه،   - ها 
اجاق گاز - تکرار حرف - اندازه، مقدار 
بلقیس،  سرزمین   - مقدار12  اندازه،  و 
بلقیس ملکه این سرزمین بود - بنا1۳ 
- ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 
میوه  نكو،  میوه  مربایی،  میوه   - مفرد 
 - شوخی    - شاه  مخفف   - پاییزی 
سپس عربی14 - كاروان شادی - تکرار 
گونه،  زیر  جستگی  بر   - حرف1۵  یک 
آورده شده،  به دست   - مردی   - گونه 

شده گرفته 

عمودی
شهر  آورد  ره  اصفهان،  سوغات   -  1
چوپان،  بانگ  نزدیک،  بانگ   - اصفهان 
ضمیر عربی - چشم درد - زر خالص، 
گرفتن  بدل   - کنی2  تیز  چاقو  سنگ 
ردیف   - ریشه   - پخته۳  چغندر   -
قالیبافی، ردیف - نمایش همراه با شعر 
و موسیقی، نوعی نمایش - فنجان4 - 
قدیمی  رایحه - حشره كش   - چهره  
- کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت۵ 
- بت - حاج خانم - پرنده ای کوچک 
لباس -  نفقه - قفل  آواز6 -  وخوش 
نت چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در 
در  مکانی   - است۷  معروف  موسیقی 
حرف   - تابناک8   - شاهان  های  کاخ 
تعجب، تعجب زنانه، گشوده - نوعی نی 
بینی - بی  که در آب می روید - آب 
پروایی، بی باكی۹ - سال ترکی، سال 

آذری - ساده تر، آسان تر - غیر غرب - 
حرف ندا10 - حالل شرعی، روا و جایز، 
هم چیزی است که ترک و فعلش جایز 
است - سرحد و کناره ، موش، فیلمی 
 - بوم  همنشین  حیدری،  جمشید  از 

نادان11 - آجر پز - ابریشم خام - قلعه 
- زن برعکس12 - دم - زن گندم گون 
- تخته، سنگ نوشته، تخته نوشتاری1۳ 
- ماه سرد، روز گذشته - یازده، دو یار 
هم قد - عضو باال نشین، راز - دوست 

تیم  یک  بازیکنان  از  یک  هر  همدم،  و 
ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر   - ورزشی 
باش -  تبریک گفتن، شاد  طرف14 - 
میخ1۵ - بهشت جاوید - خوش قدم 

- شتر، جمله ها، ریسمان كلفت

جدول شماره 2038

بانکداری

نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک 
صادرات ایران با  ارائه طرح های متنوع بانکی از جمله 
اقتصاد مقاومتی به صورت عملیاتی  طرح  طراوت، در 

فعالیت کرده است.
امیر  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
یوسفیان در چهارمین اجالس سراسری رضایت مندی 
تولیدی  واحد های  مناسب  استقبال  از  مشتری 
طراوت  طرح  قالب  در  ریالی  اسنادی  اعتبارات  از  
ارائه  با  ایران  صادرات  بانک  افزود:  و  داد  خبر  بانک 
به  تامین  زنجیره  عملیاتی کردن  و  طراوت  طرح 
کند.  کمک  تولید  استمرار  به  که  است  این  دنبال 
بخش های  سوی  از  مطلوبی  استقبال  با  طرح  این 
 440 از  نحوی که  به  شده  روبه رو  اقتصادی  مختلف 
از  ریالی  اسنادی  اعتبارات  صدور  ریال  میلیارد  هزار 
ابتدای سال ۹۹ تاکنون، 1۷0 هزار میلیارد ریال از این 

است. شده  تنزیل  اعتبارات 
مدل  در  ایران  صادرات  بانک  نوآوری  تبیین  در  او 
زنجیره  تامین مالی واحدهای مختلف تولیدی در قالب 
طرح های طراوت، تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی 
و تورم را به عنوان دو مانع مهم برای استمرار و افزایش 
فعالیت واحدهای مختلف اقتصادی عنوان کرد و افزود: 
تحریم های اقتصادی موجب تشدید مشکالت واردات و 
صادرات کاال، خدمات و همچنین نقل و انتقال پول شده 
و همزمان افزایش تورم نیز به افزایش قابل مالحظه 
قیمت تمام شده کاال منجر شده است. فشار تحریم ها 
در حالی حذف اعتبارات ارزی فاینانس، ریفاینانس و 
یوزانس را در پی داشته که منابع بانک ها به اندازه کافی 
تأمین سرمایه  امکان  نداشته و عدم کفایت آن،  رشد 
 درگردش واحدهای تولیدی و نیاز مضاعف آنها را از نظام 
بانکی سلب کرده است. همزمان افزایش تورم، امکان 
خرید و فروش اعتباری و نسیه را از بازار داخلی حذف 
کرده و توان خریداران و متقاضیان محصوالت داخلی 
بانک  هیئت مدیره  نایب رئیس  است.  داده  را کاهش 
صادرات ایران عدم امکان سرمایه گذاری جدید و کاهش 
تولید، فروش و اشتغال را نتیجه این وضعیت عنوان 
زمینه  در  نوآوری  با  ایران  بانک صادرات  افزود:  و  کرد 
طرح های نوین بانکی، طرح طراوت )طرح اعتباری ویژه 

تولید( را با هدف افزایش تولید، اشتغال و همچنین 
امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای ارائه کرده 
است. یوسفیان از اجرایی شدن سه طرح پتروشیمی در 
قالب طرح طراوت خبر داد و ابراز کرد: طرح طراوت با 
استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی از ابتدای سال ٩٨ به 
عنوان طرحی موفق و بدیع توسط بانک صادرات ایران 
ارائه شد و مورد استفاده بخش های مختلف اقتصادی 
از جمله صنایع پتروشیمی، دارویی، فوالدی، غذایی و 
با  سایر بخش ها قرار گرفته است. این طرح توانسته 
تخصیص یک واحد تسهیالت ریالی به چند شرکت در 
زنجیره تامین در واحدهای تولیدی، جایگزینی مناسبی 
و  ریفاینانس  فاینانس،  جمله  از  ارزی  اعتبارات  برای 
واحدهای  مالی  هزینه  و ضمن کاهش  یوزانس شده 
تولیدی، خرید و فروش اعتباری و مشی نسیه فروشی 
را احیا کند. به نحوی که امکان دریافت تسهیالت بدون 
نسیه  خرید  امکان  بروکراسی،  کمترین  با  و  ضامن 
مواد اولیه و فروش بدون ریسک را در صنایع فراهم کرده 
است. به گفته او تقاضا برای دریافت تسهیالت در کشور 
زیاد است از این رو در قالب طرح طراوت، واحدهای 
تولیدی و فروشندگان مواد اولیه می توانند محصوالت 
تولیدی و مواد اولیه خود را به صورت نسیه به خریداران 
در ازای اعتبارات اسنادی ریالی مدت دار )حداکثر ٣٦٠ 
ایران  صادرات  بانک  شعب  توسط  شده  صادر  روز( 
ریالی  اسنادی  اعتبارات  دارندگان  همچنین  بفروشند. 
موصوف به همراه اسناد مثبته در خصوص حمل و نقل 
بانک  با مراجعه به شعب  اولیه می توانند  یا مواد  کاال 
در  بدون ضامن  و  روش  ساده ترین  با  ایران  صادرات 
مذکور  اسنادی  اعتبارات  تنزیل  به  نسبت  وقت  اسرع 
در قالب خرید دین اقدام کنند و مبلغ فروش کاال یا 
مواد اولیه را نقدا دریافت کنند.  نائب رئیس هیئت مدیره 
بانک صادرات ایران با برشمردن مزیت های دیگر طرح 
طراوت، از جمله فروش انبوه، فروش به صورت نسیه 
و فروش بدون ریسک، این طرح را مناسب واحدهای 
مواد اولیه  فروشندگان  حقوقی،  و  حقیقی  تولیدی 
عمده  خریداران  و  بنکداران  تولیدی،  واحدهای  به 
محصوالت واحدهای تولیدی و همچنین خرده فروشان 

و مصرف کنندگان نهایی عنوان کرد.

نایب رئیس هیئت مدیره بانک در اجالس رضایت مندی مشتری عنوان کرد

»طرح طراوت« بانک صادرات ایران در مسیر 
اقتصاد مقاومتی

کارگزاری  سالیانه  عادی  مجمع  جریان  در 
سود  درصد   10 تقسیم  کارآفرین  بانک 
مورد  کارگزاری  این  ریالی  ۹8.۷00میلیارد 

گرفت. قرار  سهامداران  تصویب 
کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام کارگزاری 
بانک کارآفرین با حضور اعضای هیات مدیره، 
بازرس قانونی نمایندگان سهامداران عمده و 
شرکت بورس برگزار و با تصویب اعضا افزایش 
سقف صندوق آرمان به ۵ هزار میلیارد تومان، 
هزار   ۵ به  مشترک  صندوق  منابع  افزایش 
و  صدور  سیستم  اندازی  راه  تومان،  میلیارد 
 ،  karaVest عنوان  تحت  یکپارچه  ابطال 
ها  اندازی مجدد سیستم صدور صندوق  راه 
سرمایه  افزایش  کارآفرین،  بانک  طریق  از 
شرکت کارگزاری، خرید تجهیزات پهنای باند، 
سامانه  توسعه  و  سازی  پیاده  طرح  تدوین 
مشتریان  اعتباری  مدیریت  و  سنجی  اعتبار 
کارگزاری Kara Credit به عنوان برنامه های 
آتی  این کارگزاری مورد تصویب قرار گرفت.
فرشاد محمدپور  دکتر  این جلسه  ابتدای  در 
عنوان  به  شمسی  مجید  رئیس،  عنوان  به 
دکتر  و  دوم  ناظر  عنوان  به  رادپور  اول،  ناظر 
فهیمی )مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین( 
از  و  پس  انتخاب  عنوان منشی مجمع،  به 

گزارش  ارائه  و  مجمع  جلسه  دستور  قرائت 
از  ارائه گزارشی  با  فهیمی  شده؛  حسابرسی 
عملکرد یک ساله شرکت کارگزاری  وضعیت 
به ۳0  بانک کارآفرین گفت: در سال منتهی 
معامالت کل  ارزش   1۳۹۹ سال  ماه  اسفند 
بازار در بازارهای بورس، کاال، انرژی و فرابورس 
 1۳۹8 سال  به  نسبت  درصدی   186 رشد  با 

است. بوده  مواجه 
سبدگردانی  شرکت های  جذب  همچنین   او 
و بازارگردانی ویستا،نوویرا، الماس و کوروش 
به  منجر  که  خواند   ۹۹ سال  اقدامات  از  را 
افزایش درآمد کارگزاری از محل کارمزد شده 
و افزود: طبق صورت های سود و زیان شرکت 
در سه سال گذشته، در سال ۹۹ شاهد سود 
قابل توجه کارگزاری بودیم که این امر نشان 

از عملکرد مثبت کارگزاری دارد.
به گونه ای که حاشیه سود خالص کارگزاری 
از ۵6 درصد در سال ۹۷ به ۷۷ درصد، حاشیه 
سود عملیاتی از ۷0 درصد در سال ۹۷ به 8۹ 

درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است.
 فهیمی با اشاره به صندوق های سرمایه گذاری 
طبق  کرد:  تاکید  کارآفرین  بانک  کارگزاری 
گزارش عملکرد این صندوق ها رشدهای ۵6 
درصدی صندوق آرمان کارآفرین، 80 درصدی 
درصدی   41۹ کارآفرین،  مشترک  صندوق 

 ۹۹ سال  در  کارآفرین  شاخصی  صندوق 
نسبت به سال ۹8 را شاهد هستیم که نشان 
مدیریت  تحت  های  دارایی  ارزش  دهد  می 
سرمایه  های  صندوق  قالب  در  کارگزاری 
گذاری طی یکسال بیش از ۷0 درصد افزایش 

است. یافته 
 وی همچنین از برنامه ایجاد دفاتر کارگزاری 
توسعه  در جهت  مختلف  استانهای  در  بانک 
و  داد  خبر  کارگزاری  استانی  های  فعالیت 
اردبیل  و  رشت  تبریز،  اصفهان،  دفتر  گفت: 

شوند. می  محسوب  دفاتر  این  جزء 
از استماع گزارش حسابرس  ادامه و بعد  در 
و بازرس قانونی، صورت های مالی منتهی به 
پایان اسفندماه سال ۹۹ به تصویب حاضران 

در مجمع رسید.
نقدی سال   تصمیم گیری در خصوص سود 
مالی 1۳۹۹، دستور بعدی جلسه مجمع بود 
که مقرر شد سود نقدی 6۵8 ریالی به ازای 
تقسیم  شرکت،  سهام داران  میان  سهم  هر 
موسسه  همچنین  مجمع  این  در  شود. 
حسابرسی  رهیافت  و همکاران   به عنوان 
مالی  برای سال  قانونی  بازرس  و  حسابرس 
1400 و همچنین روزنامه »دنیای اقتصاد« نیز 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت به مدت 

شد. انتخاب  یک سال 

بیان  با  اصفهان  ذوب آهن  بهره برداری  معاون 
این که به دلیل شرایط سخت کم آبی، ذوب 
آهن حدود 2 تا ۳ درصد از برنامه های خود 
عقب است، گفت: اگر آب به حدی کم شود که 
نتوانیم بدنه کوره ها را خنک نگه داریم، احتمال 
اتفاقات ناگوارهمچون انفجار در کوره و توقف 

چند ساله آن وجود دارد.
او افزود : همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه 
ریخته گری شماره ۵، نصب برج های خنک 
شماره  ریخته گری  ایستگاه  هیبریدی  کننده 

و  آگلوماشین شماره 4  اساسی  تعمیرات   ،۵
تعمیرات اساسی تعویض لوله های اکران دیگ 
 ۳ درجه  اساسی  تعمیرات   ،2 شماره  کنورتور 
کوره بلند شماره 2 شرکت نیز با موفقیت انجام 

شد.
مهرداد توالییان در خصوص تعمیرات اساسی 
کوره بلند شماره 2 ذوب آهن، اظهار کرد: این 
تعمیرات اساسی از نوع درجه سه بود که از نظر 

زمانی در هفت شبانه روز انجام شد.
برای  اساسی  تعمیرات  این  کرد:  تصریح  او 

تعمیرات  فلسفه  است.  تولید  شرایط  حفظ 
اساسی حفظ و پایداری شرایط موجود است 

نشود. وارد  تولید  به  آینده ضرری  در  تا 
تاکید  اصفهان  ذوب آهن  بهره برداری  معاون 
کرد: با توجه به محدودیت های زیاد در حوزه 
تحت  را  ذوب آهن  شدت  به  که  برق  و  آب 
اساسی کوره  تعمیرات  داده،  قرار  منفی  تاثیر 
بلند شماره 2 انجام شد، اگرچه این تعمیرات 
برنامه ریزی  دیگری  زمانی  بازه  برای  پیشتر 

بود. شده 

برگزاری مجمع کارگزاری بانک »کارآفرین«

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشده است

همزمان با 12 سالگی انجمن خیریه یاس کرمان و با حضور دکتر حقدوست معاون 
آموزشی وزارت بهداشت و عضو موسس انجمن یاس کرمان و رشیدی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان و بهرامی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره انجمن یاس کرمان 
قرارداد مرکز شیمی درمانی زنده یاد "مصطفی ملکی" و راه اندازی مرکز غربالگی، 
تشخیص و درمان انواع کم خونی در کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
برگزار شد. در این آیین دکتر رشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: 
امروز روز خوبی است، مدت ها منتظر این قرار داد بودیم که با نیت خیر خانواده ملکی 
محقق شد. او در ادامه با تشکر از خانواده ملکی گفت : این کار خداپسندانه اول در 
زندگی خود ایشان و سپس در زندگی مردم کرمان خصوصا بیماران مبتال به سرطان 
که در این بیماری را با خود دارند منشا خیر و برکت خواهد بود. برادر زنده یاد ملکی 
در این آیین با اشاره به فوت زنده یاد "مصطفی ملکی" بر اثر بیماری سرطان در جوانی 
گفت: برادرم متولد 66 بود و در سال ۹۷ درگیر بیماری سرطان روده بزرگ شد، یک 
سال و نیم درگیر بیماری او بودیم اما به نتیجه نرسیدیم و برادر به رحمت خدا رفت، من 
و خانواده ام تصمیم گرفتیم ملک 8 هزار متری خودمان واقع در بلوار 22 بهمن شهر 
کرمان را جهت ساخت مرکز درمانی سرطان اهدا کنیم تا هم نامی از برادرم باقی بماند 

و هم اینکه بتوانیم در کمک به بیماران سرطانی نقشی داشته باشیم.

فعاالن اقتصادی استان با محوریت اتاق بازرگانی کرمان در ادامه انجام مسئولیت 
های اجتماعی خود و کمک به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ۵1 دستگاه کولر 

آبی و اسپلیت به ارزش ۵ میلیارد ریال به بیمارستان افضلی پور اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، فعاالن 
اقتصادی با آغاز بیماری کرونا در کنار سایر فعالیت های اجتماعی خود، اقدام به 
تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها کرده اند که به تازگی و با توجه به 
گرمای شدید و شرایط ایجاد شده در بیمارستان افضلی پور، چندین دستگاه کولر 

آبی و اسپلیت تهیه و به بیمارستان اهدا شد.
در این اقدام ارزشمند سه دستگاه اسپلیت 48 هزار و 10 دستگاه اسپلیت 24 
هزار و 18 دستگاه کولر آبی ۵ هزار و 20 دستگاه کولر آبی دو هزار و 800  برای 
رادیولوژی،  اطفال، عفونی،  یو  آنکولوژی و آی سی  اورژانس، کرونا،  بخش های 
پیوند مغز و استخوان، کلینیک، آزمایشگاه، اکو، مامایی و زنان تهیه شده است.
رئیس بیمارستان افضلی پور کرمان ضمن قدردانی از کمک های فعاالن اقتصادی 
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون گفت: مناسب سازی سیستم سرمایشی بیمارستان 
افضلی پور با هدف ارائه بهتر خدمات به بیماران و افزایش رضایتمندی شهروندان 

انجام شده که عالوه بر افزایش رفاه بیماران، مانع از گرمازدگی آنها نیز می شود.

مبارکی/ پیام ما: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: طرح راهداری 
محوری در ۷82 کیلومتر از راه های شریانی پرتردد استان با هدف تسریع در پیشبرد 
طرح های راهداری، هم افزایی و بهره وری بیشتر با سرعت و پیشرفت مناسبی در حال 
اجراست. نورهللا دلخواه در ایالم، اظهار داشت: راهداری محوری از ابتدای اردیبهشت 
ماه امسال آغاز شده و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد و اکنون اجرای این طرح در استان 
با حضور 2۳0 نفر نیروی راهداری و 226 دستگاه ماشین آالت آغاز شده است. او افزود: 
عملیات راهداری این طرح شامل تعریض و اصالح راه ها، لکه گیری، درزگیری، حذف 
چاله و خرابی آسفالت، اصالح پیچ، رفع نقاط حادثه خیر و انجام مواردی از این قبیل 
است که با اجرای آنها شاهد افزایش ضریب ایمنی راه ها و کاهش تصادفات خواهیم 
بود. مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: ایمن سازی راه های ارتباطی، 
تسطیح جاده ها، شانه سازی حاشیه راه، اصالح شیب شیروانی، آزادسازی حریم 
راه ها و پاک سازی آن ها از مهمترین اهداف و مزایای طرح راهداری محوری است. او 
عنوان کرد: ۵1 کیلومتر خط کشی ، 1۵8 هزار و 220 کیلومتر تسطیح و اصالح شیب 
شیروانی، نصب و تعمیر ۹1۹ کیلومتر گاردریل و همچنین تهیه و نصب هزار و 220 
کیلومتر نیوجرسی انجام شده است. دلخواه خاطرنشان کرد: در طرح مذکور بیش از 
2 هزار متر مربع لکه گیری و حذف چاله و ۳16 هزار متر شانه سازی،تعریض شانه و 

اصالح افتادگی شانه راه انجام شده است.

همزمان با 12 سالگی انجمن خیریه یاس کرمان برگزار شد:
راه اندازی مرکز غربالگی، تشخیص و 

درمان انواع کم خونی در کرمان

با کمک فعاالن اقتصادی
 51 دستگاه سرمایشی به بیمارستان افضلی پور اهدا شد

اجرای طرح راهداری محوری 
در 782 کیلومتر از راه های ایالم

| کرمان | | مسئولیت اجتماعی | | ایالم |

معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه 
صادرات ایران تشریح کرد:

رفع تعهد ارزی صادراتی
 از طریق صرافی توسعه 

صادرات ایران 
معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات 
و  بین المللی  کارگزاری  شبکه های  گفت:  ایران 
زمان  کمترین  در  دارد  آمادگی  بانک  این  داخلی 
را  صادرکنندگان  صادرات  از  حاصل  ارز  ممکن 
ارزی  تعهد  رفع  برای  را  شرایط  و  داده  انتقال 

کند. آماده 
صادرات  توسعه  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
ایران جواد عباسی اظهار داشت: صدور حوالجات 
ارزی برای صادرکنندگان از طریق شبکه کارگزاری، 
صرافی توسعه صادرات و سایر کانال های تعریف 
توسعه  بانک  که  است  خدماتی  جمله  از  شده 

می کند. ارائه  مشتریان  به  ایران  صادرات 
ایران  صادرات  توسعه  بانک  او،  گفته  به 
مشتریان  به  ارزی  حواله  ارائه  برای  محدودیتی 
بروات  البته خوشبختانه در حوزه گشایش  ندارد، 
سوی  از  خوبی  استقبال  با  اسنادی  اعتبار  و 

مواجهیم. واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
بخواهد  تولیدی  بنگاه  اگر  کرد:  خاطرنشان  او 
مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکننده داخلی 
تامین کند، بانک توسعه صادرات ایران با نگاهی 
اسنادی  اعتبار  گشایش  به  نسبت  انبساطی، 
عمل  به  زمینه  این  در  را  الزم  اقدامات  ریالی 

خواهد آورد.
او با بیان اینکه مشکالت حوزه ایفای تعهد ارزی 
ایران  صادرات  توسعه  بانک  و  صرافی  طریق  از 
 ،1۳۹۹ سال  پایان  در  گفت:  است،  رفع  قابل 
از  حاصل  ارز  بازگشت  سیاستی  بسته  براساس 
مشخص  مرکزی  بانک  با  مکاتبه  طی  صادرات، 
شد این بسته به وزارت صمت منتقل شده و در 
این  در  دخالتی  عمال  مرکزی  بانک  حاضر  حال 

ندارد. زمینه 
مورد  در  دیگری  سیاستی  بسته  گفت:  عباسی 
آماده سازی  حال  در   1۳۹۷ سال  ریالی  صادرات 
از  که  صادرکنندگانی  به  آن  براساس  که  است 
و  عراق  به   ۹8 مرداد   16 تا   ۹۷ فروردین   22
را  خود  اطالعات  و  داشته اند  صادرات  افغانستان 
فرصتی  اند،  نکرده  ثبت  تجارت  در سامانه جامع 

نمایند. ایفا  را  خود  ارزی  تعهد  شد که  داده 
جامع  سامانه  در  هم که  داشت: کسانی  بیان  او 
می توانند  داشته اند  ارز  ریالی  فروش  تجارت، 
اقدام  کمیته  دبیرخانه  به  را  مربوطه  مستندات 
رفع  مراحل  تا  دهند  ارائه  صمت  وزارت  ارزی 
تعهد ارزی این گروه از صادرکنندگان انجام شود. 
معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات 
بازگشت  جدید  سیاستی  بسته  در  گفت:  ایران 
ارز حاصل از صادرات، واردات در مقابل صادرات 

است. شده  امکان پذیر  دوباره  غیر، 

دعوت به مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده

 بانک پاسارگاد
به آگاهی سهامداران محترم می رساند؛ مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده بانک پاسارگاد )سهامی عام( 
راس ساعت ۹ صبح، روز یکشنبه مورخ 1400/04/06، 
خیابان  تهران،  نشانی:  به  پاسارگاد  بانک  محل  در 

میرداماد، شماره 4۳0 تشکیل می شود.
با توجه به ابالغیه شماره ۳1/104 مورخ 1۳۹8/12/20 
ابالغیه شماره  و  بیماری کرونا  با  مبارزه  ستاد ملی 
0۵0/440/ب/۹8 مورخ1۳۹8/12/26 سازمان بورس 
و حفظ  بهداشت  رعایت  راستای  در  بهادار،  اوراق  و 
سالمت سهامداران محترم تا اطالع ثانوی برگزاری 
مجامع عمومی شرکت ها صرفًا با حضور حداکثر 1۵ 
نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده اقاًل بیش از 
نصف سرمایه مقدور است، لذا امکان حضور مجازی 
پایگاه  به  هم زمان  مراجعه  طریق  از  سهامداران 
فراهم   www.bpi.ir نشانی  به  بانک  اطالع رسانی 

است. شده 
دستور جلسه:

قانونی اصلی و علی  بازرس  انتخاب حسابرس،   .1
و  به1400/12/2۹  منتهی  مالی  سال  برای  البدل 

آنان حق الزحمه  تعیین 
عمومی  مجمع  صالحیت  در  که  مواردی  سایر   .2

است. فوق العاده  به طور  عادی 

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ 
206SD-TU5 مدل 1395 به شماره 
شماره  و    167B0005307 موتور  
  NAAP41FE3GJ767608  شاسی
و شماره پالك 79 ایران 837 ص 24 
به نام آقای سید محمد میر حسینی 
شاهینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد  
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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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 ملک گالبدره/ آژانس عکس تهران

| معبد هندوها |
این معبد برای نیازهای هندوهای مقیم شهر بندرعباس 
که از سال های 1۳00 تا 1۳44 شمسی سکونت داشته 

و به کارهای تجاری می پرداختند ساخته شده است.
همچنین این معبد یکی از نقاط مهم ارتباط فرهنگی 
و هنری میان ایران و هند بوده است. هندوها پیروان 
مکتب برهمنی )کسانی که به خدایان برهما، ویشنو و 
تسیوا معتقدند( هستند و این معبد بنابر تحقیقات به 

عمل آمده متعلق به خدایان ویشنو است.
ساختمان این معبد، در سال 1۳10 هجری قمری، در 
زمان حکومت محمد حسن خان سعد الملک ساخته 
شده است. اساس ساختمان این معبد عبارت است 
از یک اتاق چهارگوش میانی که روی آن گنبدی قرار 

گرفته است.
سبک معماری این گنبد را مقرنس های پیرامونی آن نه 
 تنها از دیگر گنبدهای موجود در سواحل خیلج فارس، 
بلکه از گنبدهای سراسر ایران متفاوت می سازد. طرح 
این بنا کامال از معماری معابد هندی متاثر است. معبد 
هندوها مربوط به اواخر دوره ناصرالدین شاه است و 
در زمان مظفرالدین شاه مورد بهره برداری قرار گرفت. 
تنها منبعی که در این مورد اظهار نظر کرده است کتاب 

سدیدالسلطنه  به  مربوط  خلیج فارس  و  بندرعباس 
بندرعباسی است.

 معبد هندوها در بندرعباس طبق موقعیت جغرافیایی 
در زمان ساخت از الشه سنگ، مالت گل و ساروج، 
سنگ های مرجانی خاک و گچ های ضخیم ماده و 

گچ لویی استفاده شده است. 
ساختمان اتاق معبد و مهراب در قسمت شمال هند 
واقع شده و دور اتاق معبد نیز از طاقچه و قاب های 
نیز 4  اتاق معبد  دورتادور  و  کور ساخته شده است 
راهرو وجود دارد که در گذشته زوار به دور آن زیارت 
است  راهروها حجره های کوچکی  داخل  می کردند. 

که برای طلبه های مکتب برهمنی در نظر گرفته شده 
دیده  مذهبی  نقاشی های  اتاق ها  از  برخی  داخل  و 
می شود که یکی از مهم ترین آن ها خدای فلوت زن 

به نام کریشنا است. 
از داخل راهرو غربی راه پله های مارپیچی وجود دارد 
که به سمت باال است و به بام معبد منتهی می شود که 
ساق معبد است و با جرزهای پس رونده که الهام از 
معماری ایرانی است تشکیل شده است که 4 نورگیر 
در 4 طرف این فضای چند ضلعی روی جرزها وجود 
دارد و گنبد عظیمی با الیه های ذوزنقه ای و تزئینات 

آیین هندویی دیده می شود. / سیری در ایران

بهرام شاه محمدلو در تجربه ای تازه ۳6 قصه شفاهی و فولکلور ایران و 
جهان را برای نسل جوان کشور بازخوانی می کند. آقای حکایتی که خاطره 
خوش قصه گویی را در دهه 60 با برنامه »زیر گنبد کبود« در ذهن کودکان 
آن سال ها ساخته است، این قصه ها را که نویسنده آنها شرمین نادری 

است، می خواند./ایلنا

تیتر  با  گزارشی  روزی  چنین  در  گذشته  سال  »پیام ما«،  روزنامه 
»خودروسازان به دنبال دور زدن محیط زیست« کار کرده است. همچنین 
گزارش دیگر این روزنامه یا عنوان»توهم ترسالی یا تداوم خشکسالی« 

است منتشر شده 

آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی است که رابطه میان انسان و سرزمین 
را تنظیم می کند. آمایش سرزمین به بهره برداری پایدار، یعنی بهره برداری 
یک  طبیعی  و  انسانی  امکانات  همه  از  آینده  نسل های  و  امروز  نسل 
سرزمین و شرایط بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در درازمدت 

توجه دارد./ دانشنامه محیط زیست

بهارانه کتاب 1400، بیست و پنجم خرداد، پس از دو روز تمدید به کار خود 
پایان داد. نخستین طرح فصلی کتاب در سال 1400، در شرایط ادامه دار 
در سبد مصرف خانوار  دغدغه هایی چون کم رنگ شدن کتاب  و  کرونا 
می کند،  سنگینی  کتاب  بازار  دوش  بر  نگرانی های کتاب فروشان که  و 

روزنه ای از امید برای ظلمات بازار کتاب آفرید./ایرنا

با  نوشته محمد چرم شیر  نمی گذری«  تو  نمایش »همه چیز می گذرد 
کارگردانی و بازی حسن طبیب زاده و تهیه کنندگی بابک جمشیدی که از 
1۷ خرداد ماه در تماشاخانه هیالج به صحنه رفته، روز یکشنبه ۳0 خرداد 
ماه با 2 اجرا به کار خود پایان می دهد. این نمایش در آخرین روز اجرای 

خود، در ساعت 1۹ و 20 به صحنه می رود./هنرآنالین

میزان فروش فیلم های اکران نوروزی سال 1400 که در پایان تعطیالت عید نوروز 
به حدود ۵00 میلیون تومان رسیده بود، در آستانه فصل تابستان به حدود ۳ 
میلیارد تومان نزدیک شده است. پنج فیلم »خورشید«، »الله«، »هفته ای یک بار 
آدم باش«، »تک خال« و »خون شد« از اواخر اسفند در نوبت نوروز اکران شدند 

و پس از سه ماه همچنان بی رقیب در حال اکران هستند. /ایسنا

درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

به دشت ُپر مالل ما پرنده پر نمی زند

یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند

کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند

نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار

دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند

گذرگهی است پر ستم که اندر او به غیر غم

یکی صالی آشنا به رهگذر نمی زند

دل خراب من دگر خراب تر نمی شود

که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات ؟

برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند

نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست

اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

هوشنگ ابتهاج

| ادبیات | | چاپ و نشر | | تئاتر | | سینما |

کاسه این الک پشت به شکل بیضی و گود و پهنایش 80 درصد 
طول آن است. طول کاسه 80 الی 1۵0 سانتی متر است. سر 
آن ها کوچک است. لبه های آرواره های پایین شبیه به دندان و 
آرواره باال بر روی سطح داخلی دارای خطوط برجسته و قوی 
است. الک پشتی به رنگ سیاه یا زیتونی مایل به قهوه ای تیره 
است. الک پشت سبز بالغ اصوال علف خوار بوده و از گیاهان 
و  می کند  تغذیه  حرا  برگ  و  مختلف  جلبک های  دریایی، 
بنابراین اوقات زیادی را در نزدیکی سواحل می گذرانند. ولی 
نابالغ های این الک پشت ها تا حد زیادی گوشت خوارند و از 
نرم تنان، سخت پوستان و اسفنج ها تغذیه می کنند.در گذشته 

را کارشناسان  هرمز  جزیره  در  سبز  الک پشت  تخم گذاری 
محیط زیست گزارش داده اند.  خم های این گونه الک پشت، 
سفید، کروی است و قطر آن ها حدود 4/۵ سانتی متر و ۳8 
تا  اسفند  از  به طور عمده  آن ها  دارد. النه سازی  گرم وزن 
اواخر اردیبهشت ماه است و این عمل معموال در طول شب 
انجام می شود. اصوال ماده ها سواحل شنی و ماسه ای را برای 
انتخاب می کنند. ممکن است در  النه سازی و تخم گذاری 
یک فصل تعداد 2 تا ۳ النه درساحل ایجاد کنند. الک پشت  
سبز  نوعی الک پشت آبزی است که در آب های گرمسیری 
از خلیج فارس و دریای عمان تا اقیانوس های آرام و اطلس 
زندگی می کند. از نظر طبقه بندی »آی یوسی اِن« در گونه های 

در حال انقراض قرار دارد. / کویرها و بیابان های ایران

الک پشت سبز

کتاب آیشمن در اورشلیم نوشته هانا آرنت با ترجمه زهرا 
ترجمه شده  فارسی  زبان  به  دهه  از چندین  بعد  شمس 
کتابی  شر  ابتذال  از  اورشلیم: گزارشی  در  آیشمن  است. 
است از هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی در سال 1۹6۳. در 
این کتاب آرنت، روایت یهودی  را بازگو می کند که در دوره 
آلمان گریخت، کتاب  از  هیتلر  آدولف  رسیدن  قدرت  به 
آیشمن  آدولف  محاکمه  از  اورشلیم گزارشی  در  آیشمن 

است. 
است که  این  اورشلیم  در  آیشمن  کتاب  در  آرنت  نظریه 
به طور  و  عام،  به طور  بشر  تاریخ  طول  در  بزرگ  شرهای 
متعصبان  توسط  نه  هولوکاست،  عظیم  جنایت  خاص 
مشکالت  با  بیماران  آن  عامل  نه  است  افتاده  اتفاق  کور 
روانی بوده اند بلکه به وسیله مردم عادی که استدالل های 
اجرا  به  پذیرفته اند  را  حکومت هایشان  و  دولت مردان 
این  نظر  از  دلیل،  همین  به  و  است  داده  رخ  درآورده اند 
مردم اعمالشان رفتاری طبیعی بوده است. از این رو این 

می پردازد.  موضوعات  این  بررسی کامل  به  کتاب 

| آیشمن در اورشلیم | 
| نویسنده : هانا آرنت
مترجم : زهرا شمس |

دریاچه های ایران
دریاچه چشمه بنچول

دریاچه چشمه بنچول در استان آذربایجان غربی قرار دارد. 
این دریاچه در دامنه های کوه داالمپر واقع شده  و شامل 
از  متر   1۵0 فاصله  به  است که  بزرگ  و  کوچک  آبگیر   2
ارتفاع حدود ۳هزار  با  داالمپر  قرار گرفته اند. کوه  یکدیگر 
و ۳۵  ارومیه  غربی  جنوب  در4۵ کیلومتری  متر   ۵00 و 
کیلومتری اشنویه قرار دارد. این کوه در نقطه صفر مرزی 
ایران،ترکیه و عراق واقع است و از فراز آن خاک هر سه 
یخچال های  دارای  این کوه  است.  مشاهده   قابل  کشور 
از ویژگی های منحصر به فرد این  چندین هزارساله است. 
کوه وجود دریاچه های طبیعی در دامنه ها است. از جمله 
بنچول،  شیخ،  مامه  داالمپر،  به  می توان  دریاچه ها  این 
این کوه  برفاب های  از  اشاره کرد. همچنین  دیمهک و… 
رودی پر آب سرچشمه می گیرد که در دامنه این کوه به 
صورت آبشاری بزرگ به نام سوله دوکل )به معنای آبشار 
از سطح دریا  ارتفاع دریاچه  پایین می ریزد.  به  آلود(  مه 
در  بزرگ تر  دریاچه  قطر  است.  دایره شکل  و  متر   2۳۵0
حدود 1۵0 متر است و قطر دریاچه کوچک تر 100 متر است.
خرس  به  می توان  کوهستان  این  جانوری  گونه های  از 
قهوه ای، گرگ، روباه، شغال، مار، خرگوش، بز کوهی، عقاب 
زاگرس  ویژه  گیاهی  پوشش  همچنین  کرد.  اشاره  و… 
معتدل از جمله گون، آلبالوی وحشی، بادام کوهی و… در 
ایران بیابان های  و  یافت می شود./کوه ها  وفور  به  داالمپر 

 آبخوان


