عباس عراقچی:

دمای هوا در بیشتر مناطق کالیفرنیا

تقریبا تمامی اسناد توافق آماده است

به  52درجه سانتیگراد رسید

خشکسالی در آمریکا
گرما در قطب شمال

رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین دیروز با بیان اینکه امروز
آخرین روز از ششمین دور مذاکرات وین است ،اظهار کرد :بعد از نشست امروز
کمیسیون مشترک برجام چند روزی مذاکرات را متوقف می کنیم تا هیاتهای
مذاکره کننده به پایتختهایشان مراجعه کنند ،نه فقط برای مشورتهای
بیشتر ،بلکه برای تصمیمگیری.

پیامخرب
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حیاتی سیاره زمین است ،جنوب
ِ
اگر آب ،شریان

2

غرب آمریکا در دردسر بزرگی افتاده است .فرماندار
یوتا ،اسپنسر کاکس از ساکنان این منطقه خواسته

هشت هزار نفرخواستار برخورد با متعرضان به حریم ارگ کریمخانی شیراز شدند

کارزار نجات زندیه

تا برای بارش باران دعا کنند .متخصصان محیط
زیست اما میگویند متاسفانه این کارها بیفایده
است و کمکی به رفع خشکسالی نمیکند.

پیامخرب

2

انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس

به طرح جدید تشکیل شورای عالی آب

رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در گفتوگو با «پیام ما» :هتل آسمان به حریم منظری ارگ تجاوز کرده است

شورای عالی آب

4

اقتدار ندارد

هزارههای افغانستان

در معرض نسل کشی

عملکرد شورای عالی آب به ویژه مسائلی مانند کم
بودن تعداد جلسات و نبود ضمانت اجرایی قدرتمند
برای مصوبات آن ،همواره زمزمه ضرورت ایجاد
تغییراتی در این شورا را در پی داشته است ،سال
گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
به پیشنهاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

| محمدرضا هاشمی |

طرحی را با عنوان تشکیل شورای عالی آب تدوین و
به مجلس ارائه کردند.

| خبرنگار |
در تعریف «نسلکشی» آمده است

ساماندهی پسماندهای جامد

که هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی
و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروه،

شهر آمل و اختصاص مرتع سنگچال

نژاد ،قوم ،ملیت ،مذهبی یا ایدئولوژیکی

هنوز انجام نشده است

«نسلکشی» است .نخستین تعریف
قانونی این رفتار در بیانیه سازمان

دردِ  ۳۷ساله «شاهزید»

ملل متحد در سال  ۱۹۴۸و پیرامون
«جلوگیری و مجازات جرم نسلکشی»

گفتوگوی «پیام ما» با وابستگان

شکل گرفت .در بند دوم این بیانیه
هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه
نژادی،

ملی،

مذهبی

مانند کشتار

Sputnik

جلوگیری از تولد فرزندان آنها...

عمارت شروع شد؛ شاید کسی گمان نمیکرد این

حکایت«جان تیغها» و شهر آشوب

لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه
گروه خاص ،تحمیل معیارهایی برای

از  ۳۷سال قبل که انتقال پسماندهای آمل به منطقه

فاطمه محمدی و طیبه موسوی قربانیان حادثه تروریستی کابل

دسته جمعی یک گروه خاص ،ایجاد
ویژه ،ضربه زدن تعمدی به افراد یک

چارسوق

5

منطقه به کوه زبالهای تبدیل شود که دیگر امکان رها
شدن از آن برای آملیها ممکن نباشد .در این
سالها طرحهای مختلفی چون جانمایی محل
جدید برای دپو و استفاده از روشهای جدید
مدیریت پسماند مطرح شده اما تاکنون نتیجهای
حاصل نشده است.

6

ادامه در صفحۀ 6

الیحه جامع قانون حمایت از سالمندان تدوین میشود
مجری تهیه و تدوین طرح پیشنویس الیحه

دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

که بررسی مشکالت حقوقی سالمندان شامل

جامع قانون حمایت از سالمندان ،چگونگی تدوین

با همکاری تیم حقوقی متشکل از اساتید و

ابعاد گوناگونی است که الزم است در زمینههای

پیشنویس الیحه جامع حقوقی سالمندان را

حقوقدانان برجسته کشوری انجام داده ،در

بازنشستگی ،رفاهی ،خدمات درمانی و بهداشت،

تشریح کرد.

فاز اول چارچوب و محورهای قانون حمایت

اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی مورد بررسی

لیال ناصری با بیان اینکه امروز سالمندان حدود

از سالمندان تهیه و تدوین شد .این اقدام به

قرار گیرد ،به طوریکه این موارد جزء حقوق

 ۱۰درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص

سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و

سالمندان محسوب شود و امکان مطالبهگری

میدهند ،به ایسنا گفت :در کشورهای دیگر طی

شورای ملی سالمندان به منظور بررسی تطبیقی

برای آنان را فراهمکند .از این رو ،توجه به مسائل

صد سال جمعیت سالمندان دو برابر میشود ،اما

قوانین و مقررات سالمندی در جهان و ایران

گوناگون سالمندان اعم از معیشت و تکریم

در ایران در  ۲۰سال آینده جمعیت سالمند کشور

و ارائه فرآیند تدوین الیحه سالمندی در ایران

سالمندان از جمله بازنشستگان و همچنین افرادی

دو برابر خواهد شد و از این رو ،الزم است مسیر

صورت گرفته است.

که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته

حرکت از نگاه اخالقی به حوزه سالمندان به سمت

ناصری ادامه داد :فاز اول (مرحله مطالعه

امداد و بهزیستی برای توانمندسازی و درمان

نگاه قانونی و تکلیفمداری تغییر کند.

تطبیقی) با بررسی الیحه کودکان ،الیحه حمایت

هستند ،سالمت ،رفاه ،توانمندسازی ،زندگی همراه

مجری تهیه و تدوین طرح پیشنویس الیحه

از حقوق افراد دارای معلولیت و الیحه حقوق زنان

با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکل الزامآور

جامع قانون حمایت از سالمندان با اشاره به

(الیحه صیانت ،کرامت و تامین امنیت زنان)

حقوقی و قانونی و خروج از نگاه حمایتی صرف به

اینکه موضوع حقوق سالمندان از موضوعات حائز

الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی

آنها از جمله مسائل مهمی است که در سرفصلها

اهمیت در نظامهای حقوقی است ،به تشریح

کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها

مورد توجه قرار گرفته است.

چگونگی تدوین الیحه جامع حقوقی سالمندان

شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصلها و

او اعالم کرد که در حال حاضر پیشنویس الیحه

پرداخت و گفت :چرایی این امر به بافت

عناوین این الیحه با چه شیوههایی طراحی شود.

جامع قانون حمایت از سالمندان در فاز دوم در

جمعیتی جهان معاصر و نگرش آیندهپژوهانه

مجری تهیه و تدوین طرح پیشنویس الیحه

مرحله بررسی مروری و میدانی و بررسی نواقص

به آن برمیگردد .در این کار تحقیقاتی که جهاد

جامع قانون حمایت از سالمندان معتقد است

و چالشها و تحلیل دادههای موجود قرار دارد.

 40هزار دانش آموز پایه اولی بازمانده از ثبت نام
وزیر آموزش و پرورش ضمن تکذیب خبر

حضور یابد تا از نوبت خود مطلع شود.

با قاطعیت این خبر را تکذیب میکنم گفت:

ترک تحصیل  3میلیون دانش آموز در سال

او درباره اخباری مبنی بر ترک تحصیل سه

منحصر ًا در سال تحصیلی گذشته تعداد ۴۰

جاری گفت:منحصر ًا در سال تحصیلی گذشته

میلیون دانش آموز در سال تحصیلی گذشته

هزار نفر از دانش آموزان پایه اول که باید

تعداد  ۴۰هزار نفر از دانش آموزان پایه اول

گفت :یکی از جفاهایی که در حق معلمان،

ثبت نام میکردند ثبت نام نکردند که طبیعی

که باید ثبت نام میکردند ،ثبت نام نکردند

مدیران و جامعه فرهنگی شده این خبر

است یعنی دیر هم نمیشود و میتوانند سال

که طبیعی است یعنی دیر هم نمیشود و

نادرست است .گفته شد سه میلیون دانش

بعد به مدرسه بروند؛ برخی خانواد هها نگرانی

میتوانند سال بعد به مدرسه بروند؛ برخی

آموز ترک تحصیل کرده اند .این در حالی است

زیادی داشتند و این کار را نکرده بودند.

خانواد هها نگرانی زیادی داشتند و این کار را

که آمار سه میلیون مربوط به عدم دسترسی به

او درباره اعمال فوق العاده ویژه فرهنگیان گفت:

نکرده بودند.

ابزار هوشمند و اینترنت بوده و معادل کسانی

اعمال فوق العاده ویژه در همه دستگاههای

به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی

نیست که ترک تحصیل کردهاند.

دولتی از جمله در آموزش و پرورش اجرا

در حاشیه مراسم افتتاحیه برنامه سنجش

حاجی میرزایی افزود :اتفاق ًا این جمعیت،

می شود .درباره افزایش فوق العاده تا سقف

سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان

آموزش کاملتری دریافت کردند و بخش

 ۵۰درصد هنوز تصمیمی گرفته نشده و جزو

گفت :تعداد پایگا ههایی که دو نوبته فعال

زیادی در مناطق کم جمعیت با زیر ۵۰

پیشنهادهای در حال بررسی است و باید منابع

هستند نیز از  ۴۰۰به  ۶۰۰مورد رسیده است.

دانش آموز ،حضوری آموزش دیدند .شاید

الزم تأمین شود .اعمال  ۵۰درصد فوق العاده

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا

طی سا لهای اخیر هیچ سالی به اندازه سال

برای همه کارکنان دولت پیشنهاد شده است که

اقلیم

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران

در آستانه موج پنجم کرونا قرار داریم
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت :آمار

افزایش شیوع داشته باشیم و در واقع ما در

نیست که خیلی فوری واکسن تزریق شود.

بستریهای کرونا در دو هفتهی اخیر بین ۶۰۰

ریسک پیک پنجم قرار داریم ،چرا که آمار به حد

توکلی در پایان افزود :چون چرخهی توزیع باید

تا  ۸۰۰نفر در نوسان است و کمتر از  ۶۰۰نفر

قابل توجه رسیده و شرایط رو به افزایش است.

کامل انجام شود تا واکسن وارد دانشگاه شود و

نشده است.

توکلی در پاسخ به این حدود  ۵میلیون واکسن

معاونتهای بهداشتی آنها را تحویل گیرند ،این

به گزارش ایلنا« ،نادر توکلی» معاون درمان

در کشور تزریق شده و آیا اثری دارد یا نه؟ بیان

پروسه یک الی دو روز زمان میبرد و قاعدتا

ستاد کرونای استان تهران با اشاره به افزایش

کرد :واکسیناسیون بیشتر در گروه افراد باالی

یک الی دو روز آینده واکسیناسیون شروع

شیوع کرونا در برخی کشورها و بررسی وضعیت

 ۷۵سال ،کادر درمان و بیماران خاص انجام

خواهد شد.

تهران ،بیان کرد :متاسفانه آمار ما کاهشی

شده است و از طرفی مرگ و میر در گروه باالی

نیست ،بلکه سینوسی است ،یعنی یک روز

 ۶۶سال و بیماران عمدتا به دالیل دیگر غیر از

با افزایش مراجعه به بیمارستان و یک روز با

کرونا اتفاق میافتد ،چرا که افراد در این سنین

کاهش مواجه هستیم.

معموال دارای بیماری زمینهای ،قلبی ،کلیوی

او ادامه داد :بنابراین نمیتوان با توجه به

و  ...هستند و بنابراین مرگ و میر آنها اغلب

شرایطی که در حال حاضر داریم ،بگوییم آمار

علتهای دیگر دارد.

کم شده است ،آمار بستریها در دو هفته اخیر

او در مورد اظهارات دیروز سخنگوی ستاد ملی

بین  ۶۰۰تا  ۸۰۰نفر در نوسان بوده است و کمتر

کرونا مبنی بر شروع واکسیناسیون از امروز و

از  ۶۰۰نفر نشده است.

عدم انجام واکسیناسیون در پایگاههای سالمت

توکلی افزود :وقتی آمار بیمارستانها را بررسی

به دلیل نبود واکسن گفت :از زمانی که چنین

میکنیم میبینیم به طور موردی افزایش سرپایی

خبری اعالم میشود تا زمانی که واکسن بین

داشتهاند .پس بیم آن میرود که ما دوباره

مراکز توزیع شود ،کمی زمان میبرد و آن طور

آگهی مناقصه

شماره ( 1400 – 11- 35/26یک مرحله ای)

نوبت اول

منطقهکرمان

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) درنظردارد انواع  FATرا ازطریق برگزاری مناقصه
به بخش خصوصی واگذارنماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه
در سایت شرکت مخابرات ایران در سایت  WWW.Tci.irیا به سایت مخابرات کرمان
 WWW. Kerman.tci.irمراجعه نمایند .پست الکترونیک Tadaeokat.ker@tci.ir
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی
شماره 1400/1

شهرداری اختیار آباد

صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوع مناقصه :خرید کفساز فلوتاسیون زغال سنگ (روغن کاج با درجه خلوص  ) %90مورد نیاز کارخانه زغالشویی زرند و همکار به میزان

 24000کیلوگرم

مهلت دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/04/09

محل دریافت اسناد :بلوار شهید آیت ا ...صدوقی  -شرکت معادن زغالسنگ کرمان  -دفتر امور قراردادها (شماره تماس)034-32117726 :
تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار :مبلغ  600.000.000ریال

نوبت دهی برای سنجش سالمت غیرحضوری

تحصیلی گذشته مراقبت از دانش آموزان از

اگر تصویب شود ،اجرا خواهد شد.

است؟ گفت :وقتی ثبت نام پایه اول در

حیث استمرار یادگیری صورت نگرفته است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت که هنوز

مدرسه انجام میشود ،عملیات ثبت نام

تقریب ًا همه معلمان مسئول آموزش دانش

برای واکسیناسیون زیر  ۱۸سال توصیهای

تاریخ تحویل پاکت ها :مورخ 1400/04/19

و نوبت گیری الکترونیکی است و از سوی

آموزان بوده و مراقب بودند که کار آموزش با

نشده و واکسنی در دسترس نیست .به طور

مبلغ خرید اسناد :واریز مبلغ  300.000ریال به حساب  ۳۱۴۸۲۱۰۷بانک رفاه شعبه شهید صدوقی ( شماره شبا )IR680130100000000031482107

مدرسه نوبت گرفته و به خانواده اطالع

کیفیت انجام

میدهند و نیازی نیست خانواده در مدرسه

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به جد و

شود.

کلی درباره واکسیناسیون تابع تشخیص
ستاد ملی کرونا هستیم.
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ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.irدر دسترس می باشد.

شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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پیامخرب

و ناپدید میشوند .سپس نوبت به
شهرهای مدرن میرسد.

مشارکت درتهران
 26درصد بود

هشدار داده که غرب آسیا به طرز
ترسناکی خشک شده است و گرمترین

رئیس ستاد انتخابات استان تهران جزئیات

این مناطق خواهد بود .در این گزارش
آمده است که نقشهها و نمودارها نشان

گزارش ایسنا  ،شکرهللا حسن بیگی با اشاره

میدهد که خشکسالی در غرب آمریکا

به آمار مشارکت و جزئیات آرای انتخابات

دستکم در  20سال گذشته بیسابقه

ریاست جمهوری  ۲۸خردادماه در استان

بوده است.

تهران اظهار داشت :بر اساس تجمیع نتایج

رکورد کمترین بارندگیها و بیشترین

صندوقهای رای انتخابات ریاست جمهوری،

دماهای باالتر از حد متوسط در یک

از مجموع  ۹میلیون و  ۸۱۵هزار و ۷۷نفر

سال گذشته ،در کنار هم باعث خشکی

واجدین شرایط شرکت در انتخابات در

بسیار شدیدی شده است .حاال با

استان تهران ۳ ،میلیون و  ۳۴۶هزار و ۵۸۰

کاهش شدید منابع و آب شدن برفها،

رای اخذ شده که معادل مشارکت ۳۴.۳۸

که در بهار و تابستان به آرامی باعث

درصد واجدین شرایط در استان تهران و
| | Getty

رها کردن آب میشوند ،بیش از پیش
تهی شده است .این شرایط در حالی
رخ میدهد که هنوز گرمترین ماههای
تابستانی پیش رو هستند و در همین

و  ۴۶درصد را زنان تشکیل دادند .رئیس
ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه

دمای هوا در بیشتر مناطق کالیفرنیا به  52درجه سانتیگراد رسید

سید ابراهیم رئیسی با اخذ  ۲میلیون و ۱۵۹
هزار و  ۵۰۴رای معادل  ۶۴.۲۶درصد آرا در

خشکسالی درآمریکا ،گرما در قطب شمال

استان تهران افزود :محسن رضایی  ۳۱۴هزار
و  ۷۷۲رای معادل  ۹.۳۶درصد آرای استان
تهران ،عبدالناصر همتی  ۲۹۵هزار و ۲۱۱رای
معادل  ۸.۷۸درصد آرای استان تهران و سید

ی نوبت به نابودی شهرهای مدرن میرسد
با از بین رفتن تنوع زیست 

امیرحسین قاضی زاده هاشمی  ۱۷۸هزا رو
 ۲۵۲رای معادل  ۵.۳۰درصد آراء در استان
تهران کسب کردهاند .حسن بیگی همچنین

| مجتبی پارسا |

در خصوص میزان آرای باطله ماخوذه در
استان تهران گفت :براساس نتایج صندوق

| روزنامه نگار |

ها؛  ۳۹۸هزار و  ۸۴۱رای باطله ماخوذه
معادل  ۱۱.۸۶درصد آراء استان تهران و تعداد
 ۱۳هزار و  ۷۷۱رای معادل  ۰.۴درصد آرای
باطله غیرماخوذه در استان تهران است.

محسنی اژهای:

انتخاب هیئت رئیسه انجمن
سراسریروزنامهنگاران

معاون اول قوه قضائیه گفت :مردم آقای رئیسی
را با رای معناداری انتخاب کردند .به گزارش
ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین غالمحسین
محسنی اژهای در نشست خبری خود گفت:
مردم ما مجددا حماسه دیگری را در پای
صندوقهای رأی خلق کردند و مکر دشمنان را
به خودشان برگرداندند .معاون اول قوه قضائیه
گفت :انتخابات ریاست جمهوری امسال یک
تفاوتی با سالهای گذشته داشت ،آن هم این
بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای
انتخاباتی بود اما تدبیری اندیشیده شد که در
زمینه برنامههای هفته قوه قضائیه و کارهای
قوه کوچکترین خللی ایجاد نشود .یک تمهید
باید داشته باشیم تا زمانی که ریاست جدید
قوه قضائیه انتخاب میشود .او تاکید کرد:
آقای رئیسی به دلیل درخواستهای مردم پا

در این پژوهش  165میلیون
دالری و پس از 389
روز گشتوگذار در قطب،
مارکوسرکس به آلمان بازگشته
تا با  150ترابایت داده و بیش
از  1000نمونه یخ ،اثبات کند که
اقیانوس منجمد شمالی در حال
مرگ است.

به عرصه انتخابات گذاشتند .مردم آقای رئیسی
را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید
تمهیدات الزم را برای دولت آینده داشته باشند
و تمهیدی هم باید برای قوه قضائیه داشتند تا
مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی
کنند .او یآداور شد :یک جهت این است که
ریاست قوه قضائیه به عنوان منتخب مردم
میخواهد ریاست دولت را منتسب شود حدود
 ۴۰سال در قوه قضاییه بودند و  ۱۰مسئولیت
بازرسی کل کشور برعهده داشتند و  ۱۰سال
معاونت اولی در قوه قضائیه برعهده داشتند و
در این دو سال و اندی ریاست قوه قضاییه
را برعهده بودند لذا به همه مشکالت آگاهند.

از ساکنان این منطقه خواسته تا برای بارش باران دعا کنند .متخصصان محیط زیست اما میگویند متاسفانه این کارها

بیفایده است و کمکی به رفع خشکسالی نمیکند.

نخستین جلسهی هیات مدیرهی جدید و
امروز سیام خرداد ماه  ،۱۴۰۰در دفتر انجمن

نظر شد و در ادامه ،مطابق قانون ،برای تعیین
ت اعضای هیات مدیره رایگیری شد .بر
ِسمَ ِ
اساس رای هیات مدیره ،حسن نمکدوست
تهرانی به عنوان رئیس ،داوود محمدی به
عنوان نایب رئیس ،تبسم نمازی به عنوان دبیر
و نفیسه زارعکهن به عنوان خزانهدار انجمن
مطلوب
ِ
انتخاب شدند .همچنین برای روند
اطالعرسانی و ارتباط با اعضا و مخاطبان ،داوود
محمدی به عنوان سخنگوی انجمن سراسری
روزنامهنگاران انتخاب شد .در پایان این جلسه،
هیات مدیرهی جدید انجمن از تالش و
کوشش هیات مدیره و بازرسان سابق قدردانی
کردند و از آنها درخواست کردند همچنان در
کمیتههای انجمن فعال باشند.

مرکز آبوهوایی مناطق غربی میگوید که
«فقط خشک نیست؛ داغ هم هست».
به گفته او« :ما باید در مورد دماهایی که
شرایط خشکسالی را تشدید کرده است،
صحبت کنیم.

آخرین شاهدان یخهای

حیاتی سیاره زمین
ِ
اگر آب ،شریان

در تابستان ،آب این سدها تبخیر شده و

است ،جنوب غرب آمریکا در دردسر

ردی سفید روی سنگها برجای گذاشته

حدود  700سال پیش ،آناسازیها ،تمدن

بزرگی افتاده است .فرماندار یوتا ،اسپنسر

است .این ،بدترین خشکسالی در حدود

مردمان باستانی پوئبلو ،از فالت کلرادو

کاکس از ساکنان این منطقه خواسته تا

 1200سال گذشته است.

ناپدید شدند .جرد دایموند جغرافیدان،

برای بارش باران دعا کنند .متخصصان

جان انتسمینگر ،مدیر کل آب منطقه

در کتاب خود به نام «فروپاشی» میگوید

محیط زیست اما میگویند متاسفانه

الس وگاس و اداره آب جنوب نوادا

که عوامل متعددی در نابودی این تمدن

این کارها بیفایده است و کمکی به رفع

میگوید« :این اتفاق یواشکی و به

دخیل بوده است اما همه این دالیل به

خشکسالی نمیکند.

آرامی رخ نمیدهد .از سال  2002تاکنون

این موضوع بازمیگردد که جنوب غربی

آب  40میلیون
امروزه رودخانه کلرادوِ ،

جمعیت ما نزدیک به  50درصد افزایش

ایاالت متحده آمریکا محیطی شکننده و

نفر را در هفته ایالت آمریکا تامین

یافته است ،چیزی حدود  750هزار نفر

حاشیهای برای کشاورزی بوده است –

میکند ،اما این رودخانه تحت تاثیر

در  19سال گذشته و آب رودخانه کلرادو

همانطور که بیشتر کشورهای جهان اکنون

یک خشکسالی شدید و ویرانگر قرار

هم به شدت کم شده است .آیا این یک

اینگونهاند».

ی که تاکنون نظیر
گرفته است؛ خشکسال 

خشکسالی است یا وضعیت هیدرولوژی

به گفته او ،تمدنها به دلیل آنکه عالئم

آن روی نداده بود .رودخانه کلرادو به

رودخانه کلرادو اینگونه است؟» او

و نشانههای اطراف خود را نادیده گرفتند

دریاچه «مید» میریزد .کمی آنطرفتر

میگوید ،احتماال هردو.

و از تغییر خودداری کردند ،نابود شدند.

از این دریاچه ،در منطقه گلن کانیون،

پس از  11هزار و  700سال از شرایط نسبتا

عنوان فرعی کتاب جرد دایموند در واقع

قرار دارد .گاردین

باثبات ،چیزی که زمینشناسان از آن به

این است« :چگونه جوامع شکست یا

گزارش داده که هردوی این دریاچهها

عنوان «دوران هولوسن» یاد میکنند،

پیروزی را انتخاب میکنند».

که به سدهایی میریزند ،در  30درصد

زمین وارد دوره دیگری شده – یا به

وندل بری ،یک شاعر ،نویسنده و کشاورز

آب سد در حال
ظرفیت خود هستندِ .

عبارت بهتر ،انسانها زمین را وارد این

اهل کنتاکی در پاسخ به این سوال که

حاضر  42متر پایینتر از سطح آب در

دوره کردهاند .دورهای به نام آنتروپوسن

چگونه باید پیروز شد ،میگوید« :ما همه

حالتی است که سد کامال پر باشد .اگر

که به علت سوزاندن سوختهای فسیلی

عمر با این فرض زندگی کردیم که هرچه

سطح آب از این پایینتر برود ،سدها

و پر کردن اتمسفر با گازهای گلخانهای

برای ما خوب است ،برای جهان هم خوب

دیگر توانایی تولید برق نخواهند داشت.

دیاکسیدکربن و متان ایجاد شده است.

است .اما در اشتباه بودیم .باید زندگی و

حجم برفهای کوهستانهای راکی –

اسپنسر کاکس ،فرماندار یوتا ،از مردم

نگرش خود را عوض کنیم و بگوییم آنچه

که آب  25انشعاب رودخانه کلرادو را

این مناطق خواسته تا برای بارش باران

برای جهان خوب است ،برای ما هم خوب

تامین میکند -همچنان پایین است و

دعا کنند .اما ظاهرا مشکل جای دیگری

است .و این جز با تالش برای شناختن

مدلهای آبوهوایی میگویند که تمام

است .زمانی که اداره احیا ،این سدها

جهان و آموختن چیزهایی که برای آن

منطقه به سمت گرما و خشکی بیشتر در

را برنامهریزی و طراحی میکرد ،به آنها

خوب است ،میسر نمیشود».

حرکت است .هرچه این منطقه خشکتر

هشدار داده شده بود که اطالعات آنها به

به گفته او ،اگر تنوع زیستی از بین برود،

میشود ،کمتر قابل سکونت خواهد بود.

اندازه کافی نیست؛ اینکه صحرا حاالت

گونههای جانوری مثل ماهی گوژپشت،

این دریاچهها در منطقهای کوهستانی

مختلفی دارد ،رودخانهها نوسان دارند،

مرغ مگسخوار جنوب غرب و الکپشت

با سنگهای سرخ و زیبا قرار گرفتهاند

آب میآید و میرود و استخوانهای

بیابانی هم جانشان به خطر میافتد و اگر

اما حاال در میان سنگهایی محاصره

تمدنهای قبلی ،هنوز در همه جا یافت

هیچ چیز تغییر نکند ،این موجودات هم

شدهاند که با دمای سه رقمی (فارنهایت)

میشود .باید به این موضوع توجه کرد که

مانند تمدن آناسازی از بین خواهندرفت

دریاچه

«پاول»

تابستانی

شرایط در سایر نقاط دنیا هم بهتر از این
هشدار دادهاند که در حال حرکت روی
لبه تیغ هستیم و به نقطه خطرناک و
غیرقابل بازگشت ،نزدیک میشویم .با
این حال ،خبرگزاری الجزیره در گزارشی
از قول برخی از دانشمندان نوشته است
که گرمای جهانی ممکن است از نقطه
غیرقابل بازگشت گذشته باشد.
در این گزارش آمده است که  300دانشمند
از  20کشور در بزرگترین پژوهشهای
جهان در قطب شمال دریافتهاند که
یخهای قطب شمال ،بیش از هر زمان
دیگری در حال آب شدن هستند.
مارکوس رکس ،رهبر این گروه گفته است:
«ناپدید شدن یخهای دریایی تابستان
در قطب شمال ،یکی از مینهایی است

به رئیسجمهورمنتخب

دویست و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیسجمهور
برگزار شد و در این جلسه حجتاالسالم والمسلمین
روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیسجمهور
منتخب،

اقدامات انجام شده را به رئیسجمهور منتخب
ارایه نمایند .به گزارش ایسنا ،در ابتدای این جلسه
وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران
تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد .بر اساس
این گزارش از سال  ۹۷با خروج یکجانبه آمریکا
از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت
ایران ،با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا
مشتریان نفتی کشورمان ،تقاضای خود را کاهش
دادند و این کاهش درآمد ،بر همه بخشها از
جمله بودجه دولت تاثیر گذاشت .در سال  ۹۹نیز
عالوه بر تحریمهای آمریکا و شرایط خاص پاندمی
کرونا ،پایین آمدن قیمت نفت ،کاهش درآمد دولت
را تشدید کرد به نحوی که در مجموع در سه سال
جنگ اقتصادی ،درآمد نفتی کشور بیش از صد
میلیارد دالر کاهش یافت .بر اساس این گزارش،
دولت تدبیر و امید در این شرایط تالش کرد در کنار
استفاده از روشهای غیرمتعارف در فروش نفت و
فرآوردههای نفتی ،وابستگی به نفت را در بودجه
کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی  ۴۲درصدی
بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید ،در
الیحه بودجه سال  ۹۹به کمتر از  ۱۰درصد رسیده
و برای نخستین بار در کشور ،بودجه بدون اتکا به
درآمدهای نفتی تدوین شد .رئیسجمهور با تاکید
بر اینکه اولویت دولت ،تامین ارز کاالهای اساسی
و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از
اقشار آسیبپذیر جامعه بوده است ،گفت :همه
تالش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر
تحریم صد درصدی دشمنان ایران ،درآمد ارزی الزم
برای تامین کاالهای اساسی و ضروری و حفظ و
ارتقای تولید کشور را فراهم کنید.
روحانی افزود :کارنامه موفقیت دولت در این نبرد
نابرابر با تحریمکنندگان قابل مالحظه است .درهمین
راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از
افزایش قیمت کاالهای اساسی و نرخ تورم در کشور
و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین
اهداف دولت بوده است.

سپاه پاسداران:

است ».در این پژوهش  165میلیون
دالری و پس از  389روز گشتوگذار در

ملت ایران پیروز اصلی

قطب ،مارکوس رکس به آلمان بازگشته تا
با  150ترابایت داده و بیش از  1000نمونه

انتخابات  ۲۸خرداد بود

یخ ،اثبات کند که اقیانوس منجمد شمالی
در حال مرگ است.
او هشدار داده است« :فقط ارزیابی در
سالهای آینده میتواند به ما بگوید که
آیا هنوز هم میتوانیم یخهای دریای
شمال را حفظ کنیم یا از نقطه عطف
فاصله گرفتیهایم و راه بازگشتی برای
نجات آن وجود ندارد ».مارکوس رکس
هشدار داده باید برای مقابله با گرمایش
زمین اقدام سریعی صورت پذیرد.
استفانی آرنت ،متخصص فیزیک یخ
میگوید« :دردناک است که بدانیم که ما
احتماال آخرین نسلی هستیم که یخهای
تابستانی اقیانوس منجمد شمالی را
میبینیم».

از

ستاد

اقتصادی

دولت

خواست

گزارشهای الزم از وضعیت اقتصادی کشور و

که روی آن پا گذاشتهایم و منفجر شده

تقریبا تمامی اسناد توافق آماده است

بازرسان انجمن سراسری روزنامهنگاران صبح

پررنگ اعضا در آن بحث و تبادل
ِ
و حضور

دن مکووی ،پژوهشگر حوزه آبوهوا در

عراقچی:

روزنامهنگاران

انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران هم

ارائه گزارش ازوضعیت اقتصادی

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با
قدردانی از مشارکت حماسی ملت ایران در
انتخابات  ۲۸خرداد و تبریک به رئیسجمهور
منتخب بر آمادگی همهجانبه خود برای تعامل و
همکاری با دولت آینده تاکید کرد .به گزارش ایسنا
به نقل از سپاه نیوز ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در بیانیه با قدردانی و تجلیل از حضور شکوهمند
و مشارکت حماسی و شورانگیز ملت ایران در
انتخابات  ۲۸خرداد ،تحقق حماسه سیاسی ۱۴۰۰
را بیانگر هوشمندی و درایت مثالزدنی ایرانیان در
فهم عمیق مقتضیات و الزامات تحقق گام دوم
انقالب و صیانت از استقالل ،امنیت و منافع ملی و
پیش برندگی اهداف و سیاستهای کالن کشور در
عرصه داخلی و خارجی دانست.

دیپلماسی

جدیدِ انجمن سراسری

حضور داشتند ،دربارهی روند برگزاری انتخابات

 52درجه سانتیگراد) رسید.

نیست .فعاالن و متخصصان آبوهوایی
چرا این تمدنها از بین رفتهاند.

نایبرئیس ،دبیروخزانهدارِ

در ابتدای این نشست که هیات مدیره سابق

هفته ،دمای هوا در بیشترِ مناطق
کالیفرنیا به  125درجه فارنهایت (حدود

حیاتی سیاره زمین است ،جنوب غرب آمریکا در دردسر بزرگی افتاده است .فرماندار یوتا ،اسپنسر کاکس
ِ
اگر آب ،شریان

انتخاب رئیس،

برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن،

اقتصادی دولت تاکید کرد

ماههای تابستانی پیش روی مردم

انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد .به

تهران  ۵۴درصد مشارکت کنندگان مردان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی

خشکی و داغی همزمان

روزنامه نیویورکتایمز هم در گزارشی

میزان مشارکت و آرا استان تهران در

درصد مشارکت شهر تهران  ۲۶درصد است .او
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رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

افزود :در انتخابات ریاست جمهوری استان

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

عراقچی :انجام مذاکره
غیرمستقیم کار آسانی نیست و
برای جلوگیری از سوتفاهمات
باید خیلی دقیقتر و خیلی
جزئیتر کار کرد و مطالب را
آماده کرد

رئیس تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکرات

صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی

شده خواهیم داشت و انشاءهللا امشب

وین دیروز با بیان اینکه امروز آخرین

روشن است و آنها باید تصمیمات خود

(یکشنبه) به تهران باز خواهیم گشت.

روز از ششمین دور مذاکرات وین است،

را بگیرند ،افزود :اکنون مشخص است که

این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ

اظهار کرد :بعد از نشست امروز کمیسیون

چه حوزههایی چه کارهایی امکان دارد و

به این سوال که آیا میتوان گفت در دور

مشترک برجام چند روزی مذاکرات را

چه کارهایی امکان ندارد و زمانی که همه

ششم مذاکرات نسبت به دورههای قبلی

متوقف میکنیم تا هیاتهای مذاکره

طرفها به خصوص طرفهای مقابل ما

پیشرفتهای بیشتری صورت گرفته و

کننده به پایتختهایشان مراجعه کنند ،نه

باید تصمیم نهایی خود را بتوانند بگیرند.

اختالفات کلیدی کمتر شده است تصریح

فقط برای مشورتهای بیشتر ،بلکه برای

به همین جهت پس از کمیسیون مشترک

کرد :ما هر دوری که مذاکره داشتیم

تصمیمگیر ی .

برجام چند روزی مذاکرات را متوقف

پیشرفتهایی را کردیم .برخی از ادوار این

به گزارش ایسنا ،سید عباس عراقچی ظهر

میکنیم.

پایتختهایشان

پیشرفتها بیشتر و برخی ادوار کمتر بوده

دیروز یکشنبه پیش از برگزاری نشست

برمیگردند ،نه فقط برای مشورتهای

است ،فکر میکنم این دور پیشرفتهای

بیشتر بلکه برای تصمیمگیری.

خوبی را داشتیم و همانطور که پیش از

مذاکره غیرمستقیم کار آسانی نیست

این عرض کردم االن از همیشه به یک

کمیسیون

مشترک

برجام

اظهار کرد:

امروز آخرین روز از دور ششم مذاکرات
وین است ،ما روزهای بسیار فشرده و کار
بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم .االن
در موقعیتی هستیم که فکر میکنم تمامی
اسناد توافق تقریبا آماده است .برخی از
مسائل اصلی مورد اختالف که باقی مانده
بود ،حل شده است ،برخی از این مسائل
هنوز باقیمانده است ولی یک شکل کامال
دقیقی به خود گرفته است و کامال روشن
است که ابعاد این اختالفات چگونه است.
این دیپلمات ارشد با بیان اینکه فکر
میکنم زمان برای تصمیمگیری طرفهای
مقابل ما فرا رسیده است ،چون کامال

هیاتها

به

عراقچی با بیان اینکه همکاران من روزهای
بسیار سختی را داشتهاند ،تا پاسی از شب
روی اسناد کار میکردند و دیشب تا 2
صبح روی آخرین برگه اسناد و آخرین
پاسخهایی که باید داده میشد کار کردند،
گفت :به هر حال شما میدانید انجام
مذاکره غیرمستقیم کار آسانی نیست
و برای جلوگیری از سوءتفاهمات باید
خیلی دقیقتر و خیلی جزئیتر کار کرد
و مطالب را آماده کرد .امروز کمیسیون
مشترک برجام تشکیل میشود و ما یک
جمعبندی از کار و فعالیتی که تا االن انجام

توافق نزدیکتر هستیم ولی آن فاصلهای
که بین ما و توافق مانده است پر کردنش
کار آسانی نیست .پر کردن آن نیازمند
تصمیمگیریهایی است که عمدتا طرفهای
مقابل ما باید بگیرند و امیدوارم که در دوره
بعدی بتوانیم این فاصله کوتاه باقیمانده
را اگر چه راه سخت و پر سنگالخی است
طی کنیم و بتوانیم به یک جمعبندی نهایی
برسیم .این امید من برای آینده است ولی
قطعا نمیتوان پیشبینی کرد که آیا واقعا
در دور آینده میتوانیم این کار را انجام
بدهیم یا نه؟ ولی من به شدت امیدوارم.

پیش از این ،روز جمعه و همزمان با

به گزارش یورونیوز ،آقای عراقچی در

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران

مصاحبه با الجزیره و در واکنش به اظهارات

رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی

رافائل گروسی گفت« :مذاکرات هستهای

انرژی اتمی در مصاحبه با بلومبرگ گفته

یک موضوع کالن سیاست خارجی است و

بود که موفقیت در مذاکرات احیای برجام،

تصمیمگیریهای مربوط به آن در مراجع

نیازمند «اراده سیاسی همه طرفهاست»

عالی نظام صورت میگیرد .رسیدن به

و برای احیای توافق هستهای «باید تا

توافق منوط به تامین خواستههای کلیدی

تشکیل دولت جدید ایران صبر کرد».

و رفع نگرانیهای اصولی جمهوری اسالمی

در مقابل آقای عراقچی این اظهار نظر

است و هر زمان که ما به چنین نقطهای

رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی را

برسیم توافق صورت خواهد گرفت ،چه

نشانه «ناآشنایی» او با سیاست ایران

در این دولت باشد چه در دولت آینده.

خوانده و گفته بود که «مذاکرات هستهای

البته باید بگویم اکنون بیش از هر زمان

یک موضوع کالن سیاست خارجی است و

در گذشته به یک توافق نزدیک هستیم و

تصمیمگیریهای مربوط به آن در مراجع

شخصا بسیار امیدوارم که توافق در همین

عالی نظام صورت میگیرد».

دولت صورت گیرد».

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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ساماندهی پسماندهای جامد شهر آمل و اختصاص مرتع سنگچال هنوز انجام نشده است

گفت :کار تحقیقاتی بر پسماندهای عمارت
به شرکتی در دانشگاه تهران سپرده شده

دردِ  ۳۷ساله «شاهزید»

نماینده ایران عضو

است .این شرکت یک نمونهبرداری در اعماق

کارگروه بررسی وضعیت

این زبالهها انجام دادهاند و گفته شده که
اطراف این زمین حفاری شود و دورتادور

اقیانوسهای جهان شد

این زبالهها در پایین دیوار ساخته شود تا
بتوان جلوی ورود شیرآبهها را به مناطق دیگر

شیرآب ه این پسماندها وارد رودخانه شده و با آلودهکردن آب سالمت مردم را به خطر انداخته است

مهدی قدرتیشجاعی ،عضو هیات علمی

گرفت.

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نماینده

او گفت :در حال حاضر بخاطر وضعیت رکود

کشورهای آسیا  -اقیانوسیه در سومین

اقتصادی ،تکمیل سد هراز تقریبا متوقف

کارگروه روند منظم گزارشدهی جهانی و

شده اما این مسئله موقتی است و در آینده

بررسی وضعیت زیستی اقیانوسهای جهان

ساخت ،ادامه خواهد یافت.

در سازمان ملل انتخاب شد .به گزارش سازمان

این فعال محیط زیست بهترین راهکار برای

حفاظت محیط زیست ،این کارگروه دارای

جلوگیری از آسیب رساندن سد هراز به محیط

 ۱۴عضو از کشورهای مختلف جهان است

زیست را آببندان کردن آن دانست و گفت:
باید این سد را در همین سطح نگهدارند،
ارتفاع آن را باالتر نیاورند و به عنوان یک
آببندان از آن استفاده کنند .چرا که ادامه
دادن ساخت این سد خطرناک است .قرار
بود آبی که پشت این سد جمع میشود برای
آب شرب و زمینهای کشاورزی استفاده
گردد .اما عمال باعث آلودگی آب شرب و
کشاورزی میشود.

حدودا در سال  ۸۵شهرداری

 ۲۰۲۵فعالیت میکند.اهداف این کارگروه در

تصمیم گرفت مرتع سنگچال را

این دوره شامل تهیه گزارش وضعیت فعلی

در تصرف بگیرد و در سال ۸۹
شهرداری این منطقه را به یک
شرکت برای احداث کارخانه
کمپوست سپرد و آن شرکت هم
مراحل تحقیقاتی را شروع کرد

پنج هزار هکتار زمین در اختیار

با این حال از آن تاریخ تاکنون

شهرداری است

بهمن ماه سال گذشته بود که فرماندار آمل از

هیچ کاری انجام نشده است

اختصاص  ۲۰۰میلیارد ریال برای فاز نخست
و گفت که تاکنون  ۷۰میلیارد ریال از این مبلغ

| ایرنا |

شروع اجرای طرح ساماندهی زباله شهرستان
در اختیار شهرداری قرار گرفته است  ،گفت :
این زمین قابلیت افزایش تا  ۲۰هکتار را نیز

منطقه «شاهزید» درست در  ۳۰کیلومتری

اختصاص یک قطعه زمین پنج هکتاری در

جنوب شهر آمل در مسیر جاده هراز قرار دارد.

مرتع سنگچال در  ۴۰کیلومتری جاده هراز

باید کارخانه کمپوست یا نیروگاه زبالهسوز

این منطقه از سال  ۶۳تاکنون محل دپوی

خبر داده که با طی شدن مراحل قانونی

ساخته شود .قرار بر این بود که این شرکت

این فعال محیط زیست معتقد است سالها

هزاران تن زباله بوده و زبالههای دپو شده

تحویل شهرداری داده شده است .او گفته

نتیجه تحقیقات خود را در فروردین ۱۴۰۰

برای این که جلوی بو و شیرابههای این

عمارتی ساخت ه که معضالت زیست محیطی

بود که با تحویل این زمین ساماندهی

به شهرداری بدهد .اما  ۲ماه از این تاریخ

زبالهها را بگیرند روی آنها با لودر خاک و

بسیاری در آن خانه کردهاند .انباشت زباله در

پسماندهای جامد شهری به روشهای نوین

گذشته و هیچ اقدام عملی انجام نگرفته

یا آهک میریختند .حاال بخاطر ماشینهای

این منطقه به حدی گسترده است که دیگر

فناوری در شهر آمل سرعت می گیرد و این

است.

سنگینی که زباله خالی میکردند و بولدوزری

دو پیشنهاد مطرح است که شامل احداث
کارخانه بیوگاز یا زبالهسوز است که تصمیم

توانایی پذیرش زباله را ندارد و چند سالی

شهرستان از معضل زباله و منطقه عمارت

منطقهای در سنگچال که برای طرح

که در حرکت بود ،زبالهها روی هم پرس

است که به مرحله اشباع رسیده است.

نجات خواهد یافت .اما حاال بعد از مدتها

ساماندهی پسماندهای شهری در نظر گرفته

شدهاند .به همین دلیل دیگر نمیشود

وعده حل این مشکل ،در سال  96داده شد

هیچ آثار عملی درباره چگونگی روند اجرای

شده حدود  ۵هزار متر مربع زمین دارد و قرار

زبالهها را از هم تفکیک کرد و امکان

و حتی شهریورماه این سال ،در خبرها گفته

پروژه مذکور نمایان نشده است.

بر این است که زبالهها در این منطقه تخلیه

سوزاندن این زبالهها وجود ندارد.

شد که دفن زباله در این محل که سایت

دیروز ،رضا طاهری ،فعال محیط زیست،

شوند .اما فاصله این مکان به رودخانه نسبت

دپوی زباله شاهزید نام دارد ،با دستور

با اشاره به این که تاکنون طرح ساماندهی

به مکانی که االن در آن تخلیه زباله صورت

دادستان آمل ممنوع و بنا شد شهرداری به

پسماندهای این منطقه اجرایی نشده است،

میگیرد ،نزدیکتر است .در نتیجه انتخاب

دنبال منطقهای مورد تأیید برای مدیریت

به زیست آنالین گفته است« :حدودا در

پسماند شود اما نتیجه چه شد؟ هیچ.

سال  ۸۵بود که شهرداری تصمیم گرفت

شیرابهها همچنان راهی رودخانهها میشوند،

مرتع سنگچال را در تصرف بگیرد .در کنار

آب را آلوده میکنند ،درختان را میخشکانند

این مرتع یک معدن شن و ماسه وجود

و سالمت مردم را به خطر میاندازنند.

داشت که صاحب این معدن نسبت به این

مسأله مهم دیگر سد هراز است؛ سدی که در

منطقه ادعای مالکیت کرد که باعث شد طرح

طرف دیگر جاده هراز ،روبهروی محل دفن

شهرداری عقب بیفتد و کار به دادگاه بکشد.

زبالهها جاگیر شده و اگر آبگیری شود ،آب

تا این که در سال  ۸۹حکم نهایی به نفع

را به فاضالب تبدیل میکند .سالهاست

شهرداری صادر شده است .شهرداری این

که کارشناسان محیط زیست درباره این

منطقه را به یک شرکت برای احداث کارخانه

موضوع هشدار میدهند و این موضوع

کمپوست سپرد و آن شرکت هم مراحل

از مدتها پیش محل اختالف میان اداره

تحقیقاتی را شروع کرد .با این حال از آن

محیط زیست مازندران و مسئوالن شهری

تاریخ تاکنون هیچ کاری انجام نشده است».

شهرستان آمل شده است.

تحقیقاتی با نتیجه از پیش تعیین شده

مهدی صفیخانی  ،اظهار کرد« :باالبان» یکی از
ی پرند ه شکاری از تیره شاهینسانان
گونهها 
است که در معرض انقراض قرار دارد و از

مطابق قرارداد در فروردین سال  ۱۴۰۰در

قبل در استان همدان شناسایی شده بود و

آمل مستقر شود و بعد از آن دیگر زباله به

این بحث که این گونه مهاجر است یا ایست

منطقه عمارت منتقل نمیشود.

دائمی در استان همدان دارد ،همیشه مطرح

این وعدهها در حالی هنوز به صورت کامل

بود که اخیر ًا تیمهای یگان حفاظت محیط

عملیاتی نشدهاند که بنا به گفته مدیرعامل

زیست یک جفت بالغ «باالبان» و دو جوجه

شهرداری

را مشاهده کردند.صفیخانی با بیان اینکه

آمل روزانه بیش از  ۲۰۰تن زباله در این

مشخص است که جوجهآوری «باالبان» در

شهرستان تولید میشود و این حجم از

استان همدان اتفاق افتاده است ،خاطرنشان

زباله تولیدی در این شهرستان و دپوی آن

کرد :محل زیست این گونه در حال انقراض

در یک منطقه چنان فاجعهای را به بار آورده

سپردن کار به دانشگاه تهران

طاهری در خصوص راهحلهایی که
برای این پسماندها در نظر گرفته شده است

که تا سالیان سال امکان رهایی از تبعاتش
وجود نخواهد داشت.

کار تحقیقاتی بر پسماندهای
عمارت به شرکتی در دانشگاه
تهران سپرده شده است .این
شرکت یک نمونهبرداری در
اعماق این زبالهها انجام داد ه و
گفته اطراف این زمین حفاری
شود و دورتادور این زبالهها
در پایین دیوار ساخته شود تا
بتوان جلوی ورود شیرآبهها را
به مناطق دیگر گرفت

صدایی که شنیده نشد

شماره

کارشناسی هر

کارشناسی

شرکت در

مترمربع(ریال)

(ریال)

مزایده (ریال)

1

بلوار انقالب کوچه  1قطعه  11تفکیکی

1

مسکونی

316

16.000.000

5.056.000.000

252.800.000

2

بلوار انقالب کوچه  1قطعه  12تفکیکی

2

مسکونی

316

16.000.000

5.056.000.000

252.800.000

3

بلوار انقالب کوچه  3قطعه  17تفکیکی

3

مسکونی

306.83

16.000.000

4.909.280.000

245.464.000

4

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  4تفکیکی محمد عامری

8

مسکونی

231

18.000.000

4.158.000.000

207.900.000

5

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  22تفکیکی محمد عامری

9

مسکونی

206

17.000.000

3.502.000.000

175.100.000

6

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  23تفکیکی محمد عامری

10

مسکونی

219.9

18.000.000

3.958.200.000

197.910.000

7

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  35تفکیکی محمد عامری

12

مسکونی

206

16.000.000

3.296.000.000

164.800.000

8

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  49تفکیکی محمد عامری

13

مسکونی

203

17.000.000

3.451.000.000

172.550.000

ردیف

قیمت پایه

قیمت کل

مبلغ تضمین

ردیف هر

موقعیت ملک

قطعه در

سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری صورت می پذیرد.

-1قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می

باشند .

-2فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی روز دوشنبه (  )1400/03/31سی و

یکم خرداد ماه یکهزارو چهارصد لغایت پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/04/13
(سیزدهم تیرماه یکهزارو چهارصد) می باشد.

-3سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.

-4شهرداری دررد و با قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

-5هزینه های چاپ دو نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری ،همچنین
بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هزینه های نقل وانتقال اسناد تماما به عهده

برنده مزایده (خریدار) خواهند بود.

بصورت ضمانت نامه بانکی ازبانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا
واریزبه حساب سپرده شهرداری  0107715929005باشماره شبا ۸۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۷۱۵۹۲۹۰۰۵
 IRنزد بانک ملی ایران شعبه گمرک کرمان (کد )۸۰۰۲معادل ( ۵%پنج درصد) قیمت کل
پایه کارشناسی هرزمین( .ضمنا شناسه ملی شهرداری  ۱۴۰۰۲۶۰۴۱۵۶و کد اقتصادی شهرداری

که این گونه در استان وجود دارد و امیدواریم
بتوانیم با اتخاذ برنامههای راهبردی نسلش را
افزایش دهیم .معاون فنی ادارهکل حفاظت
محیط زیست استان همدان بیان کرد:
برنامههایی برای حراست و حفاظت از این
پرنده کمیاب در حال تدوین است و امیدواریم
بتوانیم از انقراض این گونه در معرض انقراض
جلوگیری شود.صفیخانی صیادهای غیرمجاز

مترمربع

آگهي
ابالغ اتهام
آقای علی گودرزی فرزند احمد به شماره
ملی  0053942663نظر به اينكه پرونده
شما به علت تخلفات بند ( )29ماده 8قانون
رسیدگی به تخلفات اداری در دست بررسی
است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت
خدمتی خود مراجعه ننموده اید ،لذا بدینوسیله
به شما اطالع داده می شود حد اکثر ظرف
مدت  10روز پس از انتشار آگهی نسبت به
ارسال دفاعیه خود به هیات بدوی رسیدگی
به تخلفات اداری سازمان تعزیرات حکومتی

9

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  50تفکیکی محمد عامری

14

مسکونی

203

17.000.000

3.451.000.000

172.550.000

واقع در تهران،خیابان ولیعصر باالتر از میدان

10

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  60تفکیکی محمد عامری

15

مسکونی

203

16.000.000

3.248.000.000

162.400.000

ولیعصر(عج)،نبش کوچه شهید عتیقی نژاد

11

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  61تفکیکی محمد عامری

16

مسکونی

203

16.000.000

3.248.000.000

162.400.000

پالک 1816اداره کل منابع انسانی سازمان

12

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  69تفکیکی محمد عامری

18

مسکونی

223

17.000.000

3.791.000.000

189.550.000

اقدام نمایید .بدیهی است پس از انقضاء مهلت

13

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  70تفکیکی محمد عامری

19

مسکونی

223

17.000.000

3.791.000.000

189.550.000

14

انتهای خیابان امام خمینی قطعه  74تفکیکی محمد عامری

20

تجاری

205.6

40.000.000

8.224.000.000

411.200.000

مقرر برابر ماده  18آیین نامه اجرایی رسیدگی

 411373947655و کد پستی شهرداری  ۷۶۳۸۱۵۴۶۹۳می باشد.

م الف 6062

شهرداری اختیار آباد

به قانون تخلفات اداری عمل خواهد شد.

اداره کل روابط عمومی و تشریفات

شناسه آگهی 1151652 :

-6مبلغتضمینشرکتدرمزایده(طبقمبالغمشخصشدهدرستونآخرجدولپیوستاسناد)

کاربری

مساحت

جدول

نظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ

راس ساعت  ۱۰صبح مورخ ( 1400/04/26بیست و ششم تیرماه یکهزاروچهارصد) در محل

نوبت اول

آدرس ،مشخصات و ابعاد چهارده ( )14قطعه زمینهای مورد مزایده شهرداری اختیارآباد سال 1400

نظردارد نسبت به فروش ( 14چهارده) قطعه اززمین های خود واقع درشهراختیارآباد با ابعاد

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .ضمنا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله روزشنبه

خوشبختانه مشاهدات و پیگیریها نشان داد

قضایی ارجاع داده شدهاند.

شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره  5/99/232مورخ  99/11/29شورای

( 1400/04/24بیست و چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد ) به همراه تضمین شرکت درمزایده به

زیست استان برای آن برنامه عمل داشتهایم و

میکنند که گاه ًا با آنها برخورد و به مراجع

اسالمی شهرو طبق نامه شماره  / 926ش مورخ  1400/3/25کارشناس رسمی دادگستری ،در

مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ( www.setadiran.

پرنده جزء گونههایی است که در محیط

استان مراجعه و اقدام به زنده گیری این پرنده

آگهی مزایده عمومی شماره1400/1

 )irبه متقاضیان واجدشرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با در

صورت دائم رصد میشود .او ادامه داد :این

این صیادان معمو ًال از استانهای جنوبی به

کرد کار تحقیقاتی را به شرکتهای مربوطه

و مشخصات طبق جدول ذیل را ازطریق مزایده عمومی و کتبی با جزئیات مندرج دراسناد

شناسایی شده ،مورد حفاظت قرار دارد و به

را بزرگترین تهدید «باالبان» عنوان کرد و گفت:

به گفته طاهری پارسال شهرداری اعالم

پارسال حمید هاشمی ،شهردار آمل از

نهایی توسط اعضای کارگروه و تصویب در

محیط زیست استان در حال تدوین است.

شرکت داخلی در حال آمادهسازی است؛

سازمان

وضعیت اقیانوسهای جهان پس از نگارش

و حراست از «باالبان» در ادارهکل حفاظت

اصلی خط پردازش زباله که از سوی یک

پسماند

ملی ،منطقهای و جهانی است.گزارش نهایی

استان همدان اعالم کرد :برنامه حفاظت

نهایی در خصوص این پیشنهادات از سوی

مدیریت

تحقیقات علومدریایی در سیاستگذاریهای

معاون فنی ادارهکل حفاظت محیط زیست

بعد از آن هم قرار بر این شد تا قطعات
سپرده تا آنها اعالم کنند که در این منطقه

تقویت و تشویق کشورها به استفاده از نتایج

در حال تدوین است

وزارت کشور گرفته میشود.

نیست و باعث آلودگی رودخانه میشود.

 UNEPو  FAOو ظرفیتسازی به منظور

از «باالبان» در همدان

دارد و برای ساماندهی پسماند در محل جدید

این منطقه هم به هیچ عنوان توجیهپذیر

بین الدول دریایی مانند IPCC، CBD، IOC،

برنامه حفاظت و حراست

اینکه در حال حاضر پنج هکتار زمین برای

دپو و استفاده از روشهای جدید مدیریت پسماند مطرح شده اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.

 -اجتماعی؛ تقویت ارتباط بین سازمان های

کشورهای عضو ابالغ میشود.

به حساب شهرداری واریز شده است .او بیان

تبدیل شود که دیگر امکان رها شدن از آن برای آملیها ممکن نباشد .در این سا لها طرحهای مختلفی چون جانمایی محل جدید برای

اقیانوسهای جهان با تکیه برمسائل اقتصادی

مجمع عمومی سازمان ملل برای اجرا به

طرح ساماندهی زباله این شهرستان خبر داد

|پیام ما| از  ۳۷سال قبل که انتقال پسماندهای آمل به منطقه عمارت شروع شد؛ شاید کسی گمان نمیکرد این منطقه به کوه زبالهای

که برای یک دوره پنج ساله از سال  ۲۰۲۱تا
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آخرین اخبار از ثبت
جهانی بازار اراک

مدیرکل

میراثفرهنگی،

گردشگری

و

صنایعدستی استان مرکزی از تشکیل
پرونده ثبت جهانی مجموعه بازار تاریخی
اراک خبر داد.
مصطفی مرزبان به ایسنا گفت :تمامی
مجموعه بنای بازار با کاروانسراها ،سراها،
راستههای اصلی و فرعی ،تیمچهها و
الحاقات برای ثبت جهانی پیشنهاد داده
شده است.
او با بیان اینکه طی یکی دو سال گذشته
قرارداد تهیه پرونده ثبت جهانی امضا
شده است ،گفت :این پرونده توسط
مشاور در حال تهیه و آمادهسازی است و
حداکثر تا پایان سال آماده و برای وزارت
میراثفرهنگی ارسال میشود.
مرزبان اضافه کرد :ثبت جهانی یک بنا به
عوامل مختلفی از جمله معماری منحصر به
بنا را تحت تاثیر قرار داده و مواردی از

| ایرنا |

فرد ،حذف دخل و تصرفهایی که اصالت
این دست مشروط است .با توجه به لزوم
حذف دخل و تصرفات ،حذف پل خیبر در
محدوده بازار که منظر این بنای تاریخی را

هشت هزار نفر خواستار برخورد با متعرضین به حریم ارگ کریمخانی شیراز شدند

تحتالشعاع قرار داده در دستور کار است.

کارزار نجات زندیه

مرزبان در خصوص معماری و سابقه
تاریخی بازار اراک ،با اشاره به تقارن هندسی
و معماری منحصر بهفرد این مجموعه،
افزود :بازار اراک با عمری حدود  ۲۰۰سال
در زمان فتحعلیشاه به دست یوسفخان

رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در گفت وگو با «پیام ما»:

گرجی بنا گذاشته شد و به نوعی هسته
اولیه شهر محسوب میشد .این مجموعه

هتل آسمان به حریم منظری ارگ تجاوز کرده است

۱۴هکتار مساحت دارد و به صورت دو راسته
بازار عمود برهم و براساس طرحی از پیش

هر جای ارگ کریمخانی بایستید ،هتل آسمان پیداست .مخفی کردن سازه 64متری به همین راحتیها نیست و این دیوار بتنی از

بازارهای دیگر مسیر آن به صورت آزاد و

یزاده |
| مرضیه قاض 

میراثفرهنگی هتل آسمان را بزرگترین مانع ثبت جهانی ارگ کریمخان زند ،خواند .حاال سه سال از صحبت مونسان و  6سال هم از

| روزنامه نگار |

دهن کجی میکند .این بار فعاالن و دوستداران میراثفرهنگی با راه اندازی کارزاری مردمی و جمعآوری امضا خواستار حذف طبقات

اندیشیده ساخته شد ه است و بر خالف
منحنی نیست ،بلکه مسیرها منظم و دارای
تقارن هندسی هستند.
او در خصوص موانع ثبت جهانی بازار،

چشم ارزیاب سازمان یونسکو نیز دور نمانده .به همین جهت بود که سال  97علیاصغر مونسان ،رئیس وقت و وزیر کنونی سازمان

از موانع ثبت جهانی این مجموعه است،
میراثفرهنگی و شهرداری موافق جمعآوری
این پل هستند .مقرر بود این پل جمعآوری
شود و شورای شهر هم موافقت کرده بود ،اما
به نظر میرسد با توجه به مسائل ترافیکی
شهر ،این موضوع تاخیر داشته و هنوز
تکلیف آن روشن نشده است.

تبدیل کاروانسرای
 ۴۰۰ساله کرج

به آشپزخانه و رستوران
مدیرکل میراثفرهنگی البرز با اشاره به پلمب
کاروانسرای شاهعباسی کرج با حکم دستگاه
قضایی ،گفت :بنا شده بعد از فک پلمب،
کاروانسرای شاه عباسی به مجموعهای
فرهنگی ،هنری و به نوعی پاتوقی برای
حضور هنرمندان و عرضه تولیدات صنایع
دستی تبدیل شود .فریدون محمدی با

مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی برای تخریب چهار طبقه از این هتل  18طبقه گذشته و همچنان هتل آسمان به کریمخان زند

اضافی این هتل شدهاند.

گفت :پل خیبر در نزدیکی بازار اراک یکی

ساخت هتل آسمان در سال
 ۱۳۸۰آغاز شد .اسکلت اولیهاش
در شش طبقه ایجاد شد ،مدتی
بعد از ساخت اما با ارجاع به
کمیسیون ماده  ۱۰۰و پرداخت
هزینه تخلف ،طی یک سال
تا  ۱۴طبقه قد کشید ،سپس
ارتفاع  ۶۴ /۵متری هتل در
میراثفرهنگی تأیید شد و هتل
 6طبقهای به  18طبقه رسید

تا عصر دیروز (یکشنبه) نزدیک به هشت هزار

برای  6طبقه بوده اما فعاالن میراثفرهنگی

میگوید« :حتی اگر ثبت جهانی را در نظر

نفر به این کارزار پیوستند و شمار امضاهای

معتقدند که پیریزی از همان اول برای

نگیریم ،این هتل به حریم منظری ارگ تجاوز

مردمی رو به افزایش است .این نامه خطاب

 18متر بوده است .مرتضی کوثری ،فعال

کرده است .هتل مذکور طبق بررسیهای

به قوه قضائیه ،وزیر میراثفرهنگی ،سازمان

میراثفرهنگی که نامش پای این کارزار هم

انجمن حدود  10متر و  30سانتیمتر خارج

بازرسی کل کشور و استاندار و شهردار فارس

آمده ،در پیج اینستاگرامش نوشته« :واضح

از مجوز سازمان

اقدام

و شیراز نوشته شده و خواستار رسیدگی به

است که صاحب بنا از همان اول پیریزی را

به افزایش ارتفاع کرده و حریم منظری

تخلفات این پروژه است .در متن نامه که

برای  18طبقه ریخته .تا  6طبقه ساختمان را

مجموعه کریمخان را مخدوش کرده است».

در وبسایت کارزار منتشر شده آمده است:

میسازند و بعد از طریق کمیسیون ماده 100

اعتراضات به این تخلف به قبل از سال 90

«متاسفانه سالهاست در شهر شیراز ،پروژه

ارتفاع را زیاد میکنند».

بر میگردد اما مجوز تخریب  4طبقه از این

هتل آسمان که در نزدیکی مجموعه زندیه و

ارگ کریمخان سال  ۱۱۸۹هجری قمری

هتل در بهار  94توسط شورای عالی معماری

بافت تاریخی قرار گرفته ،با شکستن حریم

بنا شد تا مقر حکومت وکیلالرعایا باشد؛

و شهرسازی صادر میشود 7 .اردیبهشت

منظر هوایی ارگ کریمخان و بافت تاریخی از

بنایی آجری با معماری نظامی -مسکونی

 95علیرضا پا کفطرت ،شهردار شیراز که

ضوابط میراثفرهنگی تخطی کرده و همین

که به جهت اهمیتش در  ۱۴خرداد ۱۳۵۱

از هتل آسمان به عنوان بزرگترین تخلف

دلیلی است بر ثبت نشدن مجموعه زندیه در

به همراه سایر بناهای بازمانده از مجموعه

تاریخ فعالیت شهرداری شیراز نام برده

لیست آثار جهانی یونسکو و برهمزدن منظره

زندیه شامل بازار ،آب انبار و حمام و مسجد

بود ،در خصوص این تخلف و اجرا نشدن

مجموعه زندیه».

به مجموعه آثار ثبت ملی اضافه شد .کمی

حکم تخریب به ایسنا گفته بود« :شهرداری

بعد از ساخت هتل آسمان اما زمزمههایی

بر اساس حکم قانونی برای تخریب اضافه

برای ثبت جهانی این اثر نیز شنیده شد و

بنا اقدام کرد اما مالک با استفاده از سگ

از دهه  90این اقدامات حالت جدیتری به

شکاری و بادیگارد ،مانع ورود ماموران برای

خود گرفت .بعد از بازدید ارزیابان سازمان

اجرای حکم شورای عالی شهرسازی و حکم

یونسکو اما این اقدام متوقف شد و یکی از

دادگستری شد».

شش طبقهای که سه برابر شد
ساخت هتل آسمان در سال ۱۳۸۰
آغاز شد .اسکلت اولیهاش در شش طبقه
ایجاد شد ،مدتی بعد از ساخت اما با ارجاع
به کمیسیون ماده  ۱۰۰و پرداخت هزینه

اشاره به آخرین وضعیت کاروانسرای شاه

تخلف ،طی یک سال هتل تا  ۱۴طبقه قد

عباسی به ایسنا گفت :این کاروانسرا جزو آثار

کشید ،سپس ارتفاع  ۶۴ /۵متری هتل در

تاریخی دوران صفوی است که طی سالیان

میراثفرهنگی تأیید شد و هتل  6طبقهای

گذشته به طور کامل مرمت و به بهرهبردار

به  18طبقه رسید.

واگذار شده است .کاروانسرا از طریق صندوق

هر چند که مجوز اولیه میراث و شهرداری

احیای بناهای تاریخی به کانون اتومبیلرانی
و جهانگردی واگذار شده و این کانون هم

دالیل اصلی هتل آسمان عنوان شد؛ هتلی

شهرداری محکوم به پرداخت خسارت شد

که حداقل به  10متر از حریم بصری ارگ

به گفته او بنای هتل دو متر و  20سانتیمتر

کریمخان تجاوز کرده است.

در ارتفاع و  625متر در طبقات و بالکنها

مسعود منیعاتی ،رئیس انجمن دوستداران

تخلف دارد .سرانجام اردیبهشت همان سال

میراثفرهنگی استان فارس که جزء اولین

شهرداری حکم تخریب را به مالک اعالم

معترضان این پروژه بوده به «پیامما»

میکند و اقداماتی برای تخریب ارتفاع

این مجموعه را به شخصی حقیقی اجاره
داده است .او ادامه داد :بنا بود این کاروانسرا
از طریق بخش خصوصی به مجموعهای
فرهنگی ،هنری و پذیرایی تبدیل شود ولی به
واسطه مشکالت پیش آمده ،با حکم دستگاه
ال امکان بازدید عمومی
قضا پلمب شده و فع ً
از آن میسر نیست.محمدی در پاسخ به دلیل
پلمب این کاروانسرا افزود :بهرهبردار برای

در جلسه شورای شهر تهران صورت گرفت:

ثبت کوچههایی به نام صمد بهرنگی
نجف دریابندری و جبار باغچهبان

درآمدزایی بنا بود که قسمتی از این مجموعه
را به رستوران اختصاص دهد ولی متاسفانه
بخش عمدهای از این مجموعه را به این
موضوع اختصاص داده و سازهای را در قالب
آشپزخانه در قسمت غربی کاروانسرا ایجاد
کرده بود.محمدی تاکید کرد :شهرداری کرج
به خاطر ایجاد این سازه در کمیسیون ماده
 ،۱۰۰بهرهبردار را به پرداخت  ۲۰میلیارد تومان
ملزم کرده است.این مسئول اضافه کرد :به
جز این ،همسایههای اطراف این کاروانسرا
هم به دالیل مشکالت و مزاحمتهایی که
فعالیت این آشپزخانه برایشان ایجاد کرده از
بهرهبردار شکایت کردهاند که با پیگیریهای
صورت گرفته در نهایت با دستور دستگاه قضا
حکم پلمب این مجموعه صادر شده است.
مدیرکل البرز اضافه کرد :هر چند از چهار
سال قراردادی که با این بهرهبردار منعقد
شده ،سه سال باقی مانده اما با نامهنگاری
با وزارت میراث فرهنگی درخواستی مبنی بر
انفصال قرارداد ارسال شده است.مدیرکل
میراث فرهنگی البرز افزود :امروز جلسهای
با شهرداری ،بهره بردار و نماینده دستگاه
قضا برگزار میشود تا تعاملی برای بخشش
جریمه میلیاردی و فک پلمب این مجموعه
صورت بگیرد.

با تغییر نام کوچههایی
به نام صمد بهرنگی،
هوشنگمرادی کرمانی،
جبارباغچهبان در حوالی
خیابان حجاب و خیابان
ارمغان غربی در منطقه  ۳به
نام استاد نجف دریابندری و
ارمغان شرقی به نام فهیمه
راستکار موافقت شد

اضافه انجام میشود .کاهش ارتفاعی که در

«با حذف دو طبقه مشکل حل نمیشود و

برخی از رسانهها همچون ایسنا و ایرنا تا

باید ارتفاع این هتل از  64و نیم متر به 45

دو متر عنوان شده است .امین طباطبایی،

متر برسد که در مجموع شاید نیاز به حذف 5

از فعاالن میراثفرهنگی شیراز و از افرادی

طبقه از این هتل برای ثبت جهانی مجموعه

که به این پرونده وارد شده ،اما به «پیامما»

زندیه باشد ».دسته دوم فعاالن اما معتقدند

میگوید که این تخریب بیش از 60

که صحبت از حذف طبقات صرفا یک شعار

سانتیمتر نبوده و شهرداری خسارتش را هم

است و باید به هر طریق دنبال ثبت جهانی

پرداخته است« :در زمان آقای پا کفطرت،

این اثر بود.

 50یا  60سانتیمتر از دیوار هتل را خراب

طباطبایی میگوید« :بارها گفته شده که

کردند اما بعد صاحب هتل به خاطر اینکه

طبقاتی از این هتل تخریب شود اما این

این آسیب غیرقانونی بوده شکایت کرد و

سرمایهگذار از شهرداری و میراثفرهنگی

میلیاردها تومان از شهرداری غرامت گرفت».

برای ساخت مجوز داشته و پرونده اصلی

بنا به گفته طباطبایی حکم تخریب هتل از

این موضوع هم در آتشسوزی که در

کمیسیون ماده  100گرفته شده است اما

شهرداری رخ داده سوخته است .بنابراین

عملیات تخریب به درستی پیش نرفته

ما به اطالعات دقیق و جزییات پرونده

است« .حکم تخریب را کمیسیون ماده 100

دسترسی نداریم و در کنار این موضوع

را گرفتند ،آن هم با بوق و کرنا و سیاهبازی

هیچکس مشخص نکرده که تکلیف این

که ما ارتفاع هتل را کم کردیم .اما نهایتا 60

حجم از سرمایهگذاری چیست و چه اقدامی

سانتیمتر از جانپناه هتل را کوتاه کردند.

برای زیان مالک در نظر گرفتهاند؟»

مدتی بعد هم وقتی پا کفطرت و تیم

منیعاتی،

شهرداری قبلی از شهرداری رفت ،مالک از

میراثفرهنگی استان فارس هم معتقد

اعضای شورای اسالمی شهر تهران با تغییر

باغچه بان ،کوچه آزیتا در بلوار میرداماد به

نام معابری به نام همدان و نیز نامگذاری

نام استاد رضا سیدحسینی ،خیابان آناهیتا

معابری به نام ادبا و شعرای ایرانی مانند صمد

واقع در منطقه  ٢محله سعادتآباد به نام

بهرنگی ،نجف دریابندری ،جبار باغچهبان و

مدیا کاشیگر ،خیابان ارمغان غربی حدفاصل

هوشنگ مرادی کرمانی موافقت کردند.به

خیابان ماندال تا خیابان ولیعصر به نام استاد

گزارش معاونت ارتباطات و امور بینالملل

نجف دریابندری ،خیابان ارمغان شرقی به

شورای اسالمی شهر تهران ،در جریان سیصد

نام فهیمه راستکار ،خیابان حمید واقع در

و سومین جلسه شورای شهر تهران بررسی

منطقه  ١به نام محمد زهرایی نامگذاری

صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام

خواهد شد.پس از آن با تغییر نام میدان

اماکن و معابر عمومی شهر تهران در دستور

ارتش در منطقه  ۱۴به شهیدان پدافند

کار قرار گرفت و در همین راستا حجت نظری،

ارتش ،میدان قائم منطقه یک به میدان

عضو شورای شهر تهران گفت :به پیشنهاد

جنگلبان ،کوچههایی به نام صمد بهرنگی،

ارتش ،قرار شد میدان شهیدان ارتش واقع

مهدی آذریزدی ،هوشنگ مرادی کرمانی،

در بزرگراه بسیج را به شهیدان پدافند ارتش

جبار باغچه بان در حوالی خیابان حجاب

تغییر بدهیم و خیابان شهیدان ارتش هم به

و خیابان ارمغان غربی در منطقه  ۳به نام

شهیدان سربازتغییرکرد .میدان جنگلبان هم

استاد نجف دریابندری و ارمغان شرقی به

بنا شد که بر روی میدان قائم واقع در منطقه

نام فهیمه راستکار ،خیابان گلها در منطقه

 ١قرار بگیرد ،کوچه یکم در منطقه  ٦به نام

 ۲به نام سردار احمد تنگستانی موافقت

صمد بهرنگی با حفظ شمارهگذاری تغییر نام

شد.زهرا نژادبهرام با تغییر نام  ٢خیابان

داده خواهد شد .همچنین کوچه سوم هم در

(آزیتا و آناهیتا) مخالفت کرد و افزود :ما

خیابان حجاب به نام استاد مهدی آذریزدی

خانم هنرمند یا شهید نداشتیم؟ نظری

با حفظ شمارهگذاری نامگذاری میشود.

دیگر عضو شورای شهر تهران گفت :بهتر

او افزود :کوچه پنجم مجاور خیابان حجاب

است به جای اینکه بر روی اسم خانمها

به نام استاد هوشنگ مرادی کرمانی ،کوچه

تاکید کنید در شهرداری خانمهای بیشتری

هفتم در خیابان حجاب به نام استاد جبار

را منصوب میکردید.

رئیس

دوستداران

انجمن

شهرداری شکایت کرد و دادگاه هم به خاطر

است که حذف دو طبقه از این هتل بعید

اجرای غیرقانونی حکم ،به نفع مالک رای

است« .دو طبقه آخر جزء طبقات اصلی

داد و شهرداری محکوم به پرداخت خسارت

ساختمان است که مالک بارها عنوان کرده

شد».

در صورت حذف این طبقات ملک از ارزش

از سال  96به بعد نه اقدامی برای توقف

اقتصادی میافتد .بنابراین تاکید برای

اجرای هتل آسمان صورت گرفته و نه

حذف این طبقات تصمیم پختهای نیست

پرونده ثبت جهانی مجموعه زندیه .این

و باید به جای این موضوع

تاکید اصلی

سازه اما سال به سال ارتفاع گرفته و حاال

بر ثبت جهانی مجموعه زندیه باشد ».او و

به بیش از  64متر رسیده است .مسعود

طباطبایی معتقدند که در کنار مانع بودن

قناعتیان ،از فعالین میراثفرهنگی که کارزار

هتل آسمان ،هیچ ارادهای از سمت مسئوالن

مردمی برای بررسی و پیگیری نقض منظر

میراثفرهنگی برای ثبت جهانی مجموعه

هوایی مجموعه زندیه شیراز توسط هتل

زندیه نبوده است« .باید به طور رسمی اعالم

آسمان شکل داده به «پیامما» میگوید:

شود که هتل آسمان تنها مانع ثبت جهانی

«تبعات ساخت این هتل به وضوح پدیدار

است و اگر نیست ،باید دفتر ثبت جهانی

شده است .صاحبان سینماهای خیابان

تاسیس و پرونده آن پیگیری شود».

رودکی به پشتوانه تخلف هتل آسمان
سینماهایشان را تعطیل کردند و منتظرند
که با فرسایش بنا ،آنها هم بتوانند از طریق

از سال  96به بعد نه اقدامی

کمیسیون ماده  100مجوز بلندمرتبهسازی

برای توقف اجرای هتل آسمان

بگیرند .به جز آن مردم محلی و ساکنان

صورت گرفته و نه پرونده ثبت

کوچه مجاور که  6متر عرض دارد از این

جهانی مجموعه زندیه .این

بلند مرتبهسازی دچار آسیب شدند و تنها در

میراثفرهنگی

پ
یامک شما را دربـاره
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پی یک حادثه آتشسوزی در این هتل تا

سازه اما سال به سال ارتفاع

یک هفته کل معابرشان بسته شد».

گرفته و حاال به بیش از  64متر

آتشسوزی ساعت  ۱۱صبح  ۱۲مردادماه

رسیده است

 ۱۳۹۸اتفاق افتاد و خاموش کردنش هم
بیش از  14ساعت زمان برد .آنطور که
قناعتیان میگوید جدا از نداشتن امکانات

این فعال میراثفرهنگی با انتقاد از عملکرد

برای خاموش کردن طبقات باال ،زیرساختها

منفعل وزارتخانه برای ثبت جهانی زندیه

نیز فراهم نبوده و بعد از خاموش کردن

میگوید« :باید یک مدیر پروژه بگذارند و

آتش تا یک هفته خیابان برای خارج کردن

پرونده ویژه ثبت را تشکیل دهند و پیگیر

اقالم سوخته بسته بوده .این موضوعات به

بازدید ارزیابهای یونسکو شوند اما در سطح

همراه مسدود شدن پیاده راه و افزایش

ملی ارادهای وجود ندارد و تاکنون

هیچ

بار ترافیکی خیابان رودکی از دیگر تبعات

مذاکره ویژهای با مالک نشده».

ساخت این هتل بلندمرتبه است .طباطبایی
در شمار فعاالن میراثفرهنگی است که
معتقدند این پروژه بیش از آنکه برای ثبت
جهانی مجموعه زندیه مشکل ایجاد کند،
برای مردم تبعات داشته است .او میپرسد:
«مشکل ترافیک از چه طریقی حل میشود؟
مگر رودکی  12متری چقدر گنجایش دارد؟
کدام گذر خیابان تحمل این ترافیک سنگین
را دارد؟»

دو دستگی فعاالن میراثفرهنگی

فعاالن میراثفرهنگی شیراز در برخورد
با این هتل به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول معتقدند که برای ثبت جهانی
مجموعه زندیه ،هتل آسمان باید  2تا 4
طبقه از طبقاتش کم کند .قناعتیان میگوید:

جمشید

سرپرست

معینی،

اداره کل

میرا ثفرهنگی استان فارس که دو ماه
است در این سمت فعالیت میکند،
در گفتوگو با «پیام ما» هتل آسمان
را

مانع

جدی

ثبت

جهانی

مجموعه

زندیه نمیداند« :مجموعه زندیه یکی
از نامزدهای ثبت جهانی است و به نظر
من این هتل جزء مشکالت ثبت نیست،
البته این موضوع باید بیشتر بررسی
شود ».این گفته معینی درست خالف نظر
علیاصغر مونسان است که در  31مرداد
 97ساخت هتل آسمان با ارتفاع بیش از
حد تعیین شده در حریم ارگ کریمخان
زند را بزرگترین مانع ثبت جهانی محور
زندیه دانسته بود.

محوطه

جابجایی قطار از تپهحصار دامغان ضروری است
میراثفرهنگی،

به اقدامات انجامشده برای ساماندهی و

استان ،جابهجایی و انتقال خطوط ریلی

ادارهکل

سرپرست

گردشگری و صنایعدستی استان سمنان

کنترل آبهای سطحی در زمان بارندگیها

قطار از عرصه و حریم اثر ،که دهها سال

گفت :موافقتهای اولیه با شرکت راهآهن

و جلوگیری از تخریب بر اثر آبشستگی

است از میان این تپه باستانی عبور میکند،

جمهوری اسالمی ایران ،برای بررسی

در این تپه باستانی اشاره کرد و گفت:

به واقعیت نزدیک شده است.

جابهجایی ریل قطار از میان تپهحصار انجام

مسیری با استفاده از زیرساختهای چوبی

دوستمحمدی افزود :تعیین حریم و

شده است.

برای بازدید گردشگران در این تپه ایجاد

عرصه ،مهمترین اقدامات برای ثبت جهانی

در دیدار با

شده است و گردشگران داخلی و خارجی با

تپهحصار است و نشانهگذاری این حریم و

مدیرعامل و شماری از اعضای خانه تسنیم

حرکت در این مسیر تعریف شده میتوانند

عرصه و توافق با مالکان خصوصی در حال

دامغان به تشریح مرمت ،ساماندهی

از سطح تپه بازدید کنند.

انجام است .این تپه باستانی در محدوده

و حفاظت از محوطه باستانی تپهحصار

او با اشاره به معضل قدیمی عبور ریل قطار

شهر دامغان بهعنوان مرجع علمی تپههای

پرداخت و اظهار کرد :موافقتهای اولیه با

از میان تپهحصار ادامه داد« :با حمایت

عصر آهن در دنیا شناخته شده است

شرکت راه آهن انجام و مقرر شده است

خانه تسنیم ،پیگیری ثبت جهانی تپهحصار

و با اصالح ریل راه آهن در این تپه که

برای اتخاذ تصمیم نهایی ،بازدیدهای

قوت بیشتری پیدا کرده است و بر اساس

خوشبختانه با همراهی راه آهن جمهوری

میراثفرهنگی،

اسالمی ایران انجام میشود ،امیدهای ثبت

حمیدرضا

دوستمحمدی

میدانی مشترک انجام شود.

پیگیریهای

او درباره اقدامات الزم برای زمینهسازی ثبت

گردشگری و صنایعدستی و مجموعه

جهانی تپهحصار عنوان کرد :ساماندهی
و حفاظت قسمتهایی از این محوطه
باستانی صورت پذیرفته و با خواناسازی
آثار معماری محوطه ،حفاظت از بخشی
از الیههای باستانشناسی نیز انجام شده
است.
دوستمحمدی ادامه داد :با بهرهگیری از
مطالعات پژوهشی محوطه ،آثار معماری با
مواد همگون و با حفظ و جداسازی الیههای
تاریخی با الیه بازسازی شده جدید انجام
شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی سمنان

وزارت

جهانی اثر نیز زنده شده است.

پ
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انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس به طرح جدید تشکیل شورای عالی آب

نقش شوراهای عالی در سیاستگذاری
کالن و راهبری بخش ،مهم و قابل توجه

شورای عالی آب اقتدار ندارد

آخرین وضعیت ذخایر سدهای

است ،ولی باید توجه داشت که محدوده
وظایف و اختیارات این شوراها نباید

بزرگ کشور

طوری تعریف شود که با امور تقنینی
استاندارد ،که

کاهش  47درصدی

توسط سند باالدستی

قانون تعیین میشود و همچنین وظایف

مرکز پژوهشهای مجلس :یکی از ایرادهای کنونی شورای عالی آب نبود ضمانت اجرا و یا کندی در اجرای مصوبات است

تصدیگری

دستگاهی

تداخل

ورودی سدهای کشور

داشته

نسبت به سال گذشته

با شد .
همچنین لحاظ نکردن سازوکار مؤثر برای
میانجیگری در مناقشات آبی بیناستانی

ش وضعیت سدهای بزرگ کشور
آخرین گزار 

و مشخص نبودن مکانیسم پاسخگویی و

تا  28خرداد  1400نشان میدهد ،ورودی

ارائه عملکرد شورا از مهمترین خالهای

آب از ابتدای سال آبی  99-00تاکنون برابر

طرح حاضر برشمرده شده است.

با  26میلیارد و  420میلیون مترمکعب بوده

در نهایت مرکز پژوخشهای مجلس
عنوان کرده است که با توجه به این
موضوع که الیحه اصالح قانون توزیع
عادالنه آب در دولت درحال بررسی است،
تصویب این طرح مورد تایید این مرکز
نیست .
پیش از اعالم نظر مرکز پژوهشهای
مجلس تدوین و ارائه این طرح در
کمیسیون انرژی مجلس هم واکنشهایی

که نشان از کاهش  47درصدی ورودی

بسیاری از وظایف و اختیاراتی
که در طرح جدید برای شورای
عالی آب در نظر گرفته شده

مالک

و اختیارات وزارت نیروو

مخازن پر شده است.

دستگاههای اجرایی است

سخنگوی

سال آبی قبل از آن ( 50میلیارد و 70
میلیون مترمکعب) ،بیانگر کاهش 47

به جهت اینکه اکنون شورای عالی آب

درصدی ورودی آب به مخازن سدهای
کشور است.

باالدستی آب بر عهده کمیسیون انرژی

این گزارش حاکی است ،آخرین وضعیت

است از دو جهت با این موضوع مخالف

سدهای کشور نشان میدهد که میزان

| فارس |

بود و مخالفت خود را اعالم میکند.

ذخایر آب در مخزن سدها به  27میلیارد

جهت نخست مخالفت کمیسیون انرژی

و  580میلیون مترمکعب رسیده که در

این بود که کمیسیون اصلی برای بررسی

مقایسه با سال آبی  38( 98-99میلیارد

این موضوع باید کمیسیون انرژی باشد و

| آیسان زرفام |
| روزنامهنگار |
طرح تشکیل شورای عالی آب با امضای
 31نماینده در مهرماه سال  1399به
مجلس شورای اسالمی ارائه شد .این در
حالی است که شورای عالی آب حدود 20
سال است که در کشور وجود دارد.
روز گذشته که مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی نظر کارشناسی خود را در
که در اولین

مورد این طرح اعالم کرد

اشکال به این مساله اشاره کرد.
در طرح جدید علت دوباره مطرح شدن
قانونی برای تشکیل شورای عالی آب،
ایجاد ساختاری جدید با شرح وظایفی
متفاوت عنوان شده است.
همچنین

شفاف

نبودن

در

اهداف،

اختیارات ،وظایف و ترکیب نامناسب
اعضای شورای عالی آب فعلی که موجب
مدیریت

نامطلوب

و

سیاستگذاری

چالشی در بخش آب شده است دیگر
دلیلی برای ایجاد

قانونی مستقل اعالم

شده است.
با این وجود مرکز پژوهشهای مجلس
اعالم کرده است با توجه به وجود شورای
عالی آب در کشور،

نام این طرح باید

به عناوینی مانند «قانون اصالح ساختار
و شرح وظایف شورای عالی آب» تغییر
کند .
هدف طرح جدید هماهنگی و یکپارچگی
در سیاستگذاری و مدیریت بخش آب

هم نمیتواند مشکالت موجود در این شورا برطرف کند .اکنون مرکز پژوهشهای مجلس با اعالم اینکه تصویب این طرح مورد تایید

این مرکز نیست ،تاکید کرده برای ایجاد تغییر در شورای عالی آب نقاط ضعف آن همانند نبود اقتدار کافی در این نهاد ،مدنظر قرار بگیرد.
در سطح ملی ،حوضه آبریز ،استان و

گستردگی بیش از حد و غیرضروری

ضعف

در صورت ضرورت در سطح شهرستان

در ساختار این شورا شده و همان طور

نقشآفرینی در مسائل کالن بخش آب

اعالم شده و برنامهریزی و پشتیبانی از

که با ذات هدف اصلی شورای عالی آب

مواجه

برنامهها ،نظارت قوی و تمرکز مسئولیت

همخوانی ندارد.

در موارد متعددی مصوبات این شورا

و کاستیهایی

در عملکرد

و

است.

ارزیابی منابع آب تحت یک مرجع

در طرح جدید نمایندگان مجلس خواستار

اجرایی نشده و به سرانجام مشخصی

منسجم از کارکردهای این قانون عنوان

تغییراتی در ترکیب اعضای شورای عالی

نرسیده است .به عبارت دیگر نبود اقتدار

شده است.

آب شدند و نمایندگانی از کمیسیون صنایع

کافی و ضمانت اجرایی یکی از چالشهای

این در حالی است که مرکز پژوهشهای

و عمران مجلس را به این شورا اضافه

اساسی شورای آب فعلی است .در هر

و  500میلیون مترمکعب) دارای  28درصد

کل مواد باید به کمیسیون انرژی ارجاع

کاهش است.

شود .جهت دوم هم نظریه مشورتی اداره

بر اساس این آمار ،به تبع میزان ورودی

قوانین بود که این طرح را به طور دقیق

به سدهای کشور ،خروجی آب از سدها

نمیدانست ».پس از این اظهار این طرح

با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 25

به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.

میلیارد و  960میلیون مترمکعب خروجی

امیرقلی جعفری بروجنی رئیس کمیته

آب از سدهای کشور صورت گرفته ،بهگونهای

آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای

که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل،

اسالمی در روزهای گذشته در مورد بررسی

از کاهش  35درصدی برخوردار بوده است.

مجدد طرح تشکیل شورای عالی آب در
این کمیته ،به خانه ملت گفت« :طرح
تشکیل شورای عالی آب به پیشنهاد
سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان

تاخیر در خروج کاالهای

و تعدادی دیگر از نمایندگان در مجلس
شورای اسالمی تهیه شده و به کمیسیون
کشاورزی ارجاع داده شده است .مقرر

سریعالفساد

شده است نماینده پیشنهاد دهنده طرح

گمرک ایران طی گزارشی به دادستانی

مجلس معتقد است بسیاری از وظایف

کردهاند .مرکز پژوهشها اظهار کرده است

صورت آسیبشناسی دقیق و اصولی

و اختیاراتی که برای این شورا در نظر

که از آنجا که اعضای شورای عالی آب فقط

شورای عالی آب فعلی از پیشنیازهای

گرفته شده است در حال حاضر وظایف

دستگاههای رسمی و دولتی هستند بهتر

مهم طرح حاضر است.

و اختیارات وزارت نیرو و دستگاههای

است در اصالح ساختار شورا تشکلهای

این گزارش اضافه کرده است که اگرچه

اجرایی است .در واقع در این طرح مرز

مردم نهاد و تشکلهای آببران نیز

(از

بهعنوان اعضای رسمی و بدون حق رای

جنس سیاستگذاری) و تصدیگری در

در نظر گرفته شوند و حضور داشته باشند.

بخش آب در نظر گرفته نشده است که

مرکز

از

این مساله با قانون نظام اداری مغایرت

ایرادهای کنونی شورای عالی آب را نبود

ساختار شورای عالی آب فعلی

ضمانت اجرا و یا کندی در اجرای مصوبات

با نقاط ضعف و کاستیهایی

مشخصی

بین

وظایف

حاکمیتی

دارد.

پژوهشهای

مجلس

یکی

طرح جدید ارائه شده پیشنهاد داده

این شورا دانسته و معتقد است طرح

است شورای ملی آب عالوه بر داشتن

جدید در این زمینه تغییر چندانی ایجاد

شورایی ملی شورای دیگری هم در سطح

نکرده است.

حوضه آبریز با حضور مقامات استانی

این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده

و ملی داشته باشد که برای آن حوضه

است که یکی از موارد مهمی که باید در

سیاستگذاری کنند و از طرف دیگر

پیشنهاد

شورای آب استانی هم وجود داشته باشد

آب مدنظر قرار داد ،بررسی عملکرد و

که برای استان تصمیمگیری کنند .از نظر

آسیبشناسی شورای عالی آب فعلی

طرح

تشکیل

شورای

تشکیل شورای عالی آب با حضور در کمیته
تخصصی آب کمیسیون کشاورزی نظرات
خود را در خصوص طرح مذکور ارائه کند».

کل کشور جریان تاخیر در خروج به موقع

یکی از موارد مهمی که باید در
پیشنهاد طرح تشکیل شورای
عالی آب مدنظر قرار داد،
بررسی عملکرد و آسیبشناسی
شورای عالی آب فعلی است

در عملکرد و نقشآفرینی در
مسائل کالن بخش آب مواجه
است

شورای عالی مجلس اضافه کردن سطح

ا ست .

حوضه آبریز به شورای عالی آب باعث

کاالهای سریعالفساد به ویژه ماجرای
اخیر کاالهای صادراتی به قزاقستان را
اعالم کرده است.
به گزارش ایسنا ،به دنبال دستور عمرانی
 معاون قضایی دادستان کل کشور-درباره بررسی وضعیت تاخیر در خروج و
عدم خروج به موقع کاالهای سریعالفساد
از قبیل کاالهای صادراتی کشمش ،خرما،
سیب زمینی ،معاون فنی گمرک ایران
طی مکاتبهای با او توضیحاتی ارائه کرد
که در این گزارش ،ماجرای تاخیر در
خروج کاالهای صادراتی سریع االفساد
به قزاقستان مورد توجه قرار دارد.
ارونقی گفته که بررسیها نشان میدهد

عالی

ساختار شورای عالی آب فعلی با نقاط

حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 99-00
مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه

وجود دارد و از طرف دیگر بحث تامین

کمیسیون آموزش و تحقیقات طرحی را با عنوان تشکیل شورای عالی آب تدوین و به مجلس ارائه کردند .اما به نظر میآید این طرح

بر این اساس ،به تبع روند کاهشی بارشها،
تاکنون برابر با  26میلیارد و  420میلیون

در اینباره گفته بود«:کمیسیون انرژی

ضرورت ایجاد تغییراتی در این شورا را در پی داشته است ،سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد عضو

مترمکعبی مخازن سدها ،حدود  27میلیارد

است در حال حاضر وظایف

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،

عملکرد شورای عالی آب به ویژه مسائلی مانند کم بودن تعداد جلسات و نبود ضمانت اجرایی قدرتمند برای مصوبات آن ،همواره زمزمه

 1399از مجموع ظرفیت  50.5میلیارد
و  580میلیون مترمکعب ،معادل  55درصد

را ایجاد کرده بود.
شریعتینیاسری،

سدهای کشور نسبت به سال گذشته دارد.
ی -1400
 بهگزارش وزارت نیرو ،در سال آب 

تعداد

پنج

کانتینر

کاالهای

حاوی

صادراتی خرما ،کشمش و سیب زمینی
به مقصد قزاقستان که تشریفات گمرکی
آن در حداقل زمان ممکن توسط گمرک
به اتمام رسیده به دالیلی در خروج دچار
تاخیر شده است.

برق

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی:

نهادههای دامی موجود در بنادر پاسخگوی
نیاز ۳ماه بخش تولید است

شركت توانیر اطالعی ه صادر کرد

احتمال قطعی دوباره برق در کشور
شركت توانیر به دنبال پیشبینیهای صورت

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت

گرفته در خصوص افزایش دمای هوا ،اطالعیهای
را صادر كرد.
در این اطالعیه آمده است« :با توجه به پیشبینی
افزایش دما در اغلب نقاط كشور و تداوم آن تا
پایان هفته جاری ،همچنین محدودیتهای
ایجاد شده در بخش تولید بهدلیل تعمیرات واحد
نیروگاه بوشهر كه تا آخر هفته بهطول میانجامد،
از عموم هموطنان عزیز درخواست میكنیم به
منظور كمک به تامین برق و جلوگیری از بروز
خاموشی بهویژه در این شرایط ،نسبت به كاهش
مصرف برق خود در فاصله ساعتهای  12تا 18
اقدام کنید.
بهاین منظور خواهشمند است نکاتی مانند تنظیم
کولرهای گازی روی  25درجه ،استفاده از دور
كند كولرهای آبی ،استفاده از نور طبیعی روز و
خاموش كردن المپهای اضافی و عدم استفاده
از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو ،بخارشوی،
لباسشویی ،ظرفشویی و ...در ساعات گرم روز
( 12تا  )18توسط همه هموطنان رعایت شود».
در پی این اطالعیه وزارت نیرو جدول خاموشی
احتمالی در تهران را نیز منتشر کرد.
همچنین به دنبال افزایش دمای هوای کشور،
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف
جلوگیری از بروز خاموشی در شبکه برق این
کالنشهر ،برق  57سازمان دولتی و غیردولتی

پرمصرف را در پایتخت ،قطع کرد.

در تهران قطع شد ،گفت :مهمترین کمکی که

 حسین صبوری مدیرعامل این شرکت از

مشترکان بخش خانگی میتوانند به ما در تامین

ساختمانهای متعلق به سازمان تامین

برق کنند خودداری از استفاده همزمان از وسایل

اجتماعی ،سازمان شهرداریهای کشور ،سازمان

برقی پرمصرف بهویژه در ساعات  12تا  18است.

میراث فرهنگی ،شرکت پتروشیمی اراک ،بانک

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران

ملت ،بانک کشاورزی و شرکت ملی نفتکش

بزرگ همچنین از ادارات و صنایعی که همکاری

ایران به عنوان برخی از اداراتی که امروز مشمول

مناسبی در مدیریت مصرف برق دارند قدردانی

قطع برق شدهاند نام برد و افزود :از آن جا که بر

کرد و یادآور شد :گزارش عملکرد ادارات در حوزه

اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی طی

مدیریت مصرف برق به شکل هفتگی ،تهیه و به

روزهای آتی ،انتظار افزایش بیشتر دمای هوا را

استانداری تهران ارسال میشود.

داریم ضروری است تمامی مشترکان ،حداکثر

صبوری در همین راستا از ادارات و دستگاههای

صرفهجویی ممکن را در مصرف برق به عمل

اجرایی پایتخت خواست تا بهمنظور جلوگیری از

آورند.

بروز خاموشی احتمالی بهویژه در بخش خانگی

او همچنین با بیان اینکه در ادامه برخورد با ادارات

شهر تهران ،اجرای مصوبات هیات وزیران در

پرمصرف ،امروز نیز برق  57دستگاه اجرایی

خصوص مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند.

نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و  ۳۰۰تا یک

جهادکشاورزی گفت :در حال حاضر  ۴میلیون

میلیون  ۷۰۰هزارتن است ،بنابراین موجودی بنادر

و  ۳۵۰هزار تن نهاده دامی در  ۹بندر کشور وجود

برای تامین نیاز  ۳ماهه بخش تولید کافی است.

دارد در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود یک

معروفان تصریح کرد :تامین کاالی اساسی

میلیون و  ۳۰۰تا یک میلیون  ۷۰۰هزار تن است،

استمرار دارد و تاکنون  ۱۱میلیون تن از چهار نوع

بنابراین موجودی بنادر برای تامین نیاز  ۳ماهه

کاالی ذرت ،جو ،کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش

بخش تولید کافی است.

شده است که به مرور به کشور وارد میشود و ما

بهگزارش ایانا ،حسن عباسی معروفان سرپرست

تا حدود  ۹ماه آینده نگرانی بابت تامین نهاده

دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی

دامی نخواهیم داشت.

وزارت جهادکشاورزی در رابطه با تامین ذخایر

او افزود :ارز بانک مرکزی هم بابت کاالهای ثبت

استراتژیک کشور اظهار کرد :دو شرکت پشتیبانی

سفارش شده تامین و تخصیص داده شده

امور دام و بازرگانی دولتی ایران مسئول تامین

است.

ذخایر استراتژیک کشور در زمینه کاالهای اساسی

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه

و مواد غذایی هستند.

بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در رابطه عرضه

او افزود :میزان ذخایر کاالهای استراتژیک به

نهاده دامی در سامانه بازارگاه عنوان کرد :هر ماه

میزان مدت مشابه سال گذشته است.

یک میلیون و  ۷۰۰هزار تن نهاده دامی در بازارگاه

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه

عرضه میشود و ما عرضه خارج از این سیستم

بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در رابطه با میزان

نداریم.

ثبت سفارش کاالهای استراتژیک گفت :حدود

او با اشاره به افزایش قیمت جهانی نهاده دامی

 ۴۳۰شرکت واردکننده نهادههای دامی در کشور

ادامه داد :سال گذشته هر تن جو در بازارهای

داریم که ذرت ،جو ،کنجاله و دانه سویا را به کشور

جهانی حدود  ۱۹۰دالر بود در حالی که امروز ۲۷۰

وارد میکنند و برخی از این شرکتها روغن

دالر است؛ هر تن ذرت  ۲۰۵دالر بود و امروز

خوراکی هم وارد میکنند.

 ۳۱۹دالر است ،بنابراین قیمت جهانی این کاالها

او افزود :در حال حاضر  ۴میلیون و  ۳۵۰هزار تن

افزایش داشته و افزایش قیمت آن توسط دولت

نهاده دامی در  ۹بندر کشور وجود دارد در حالی که

و واردکنندگان صورت نگرفته است.

طبق اعالم این مقام مسئول در گمرک
ایران ،گزارش های اعالمی به گمرک
ایران از این حکایت دارد که

عدم

ساماندهی و برنامه ریزی حمل و نقل
سرویس منظم حمل دریایی توسط
شرکت حمل و نقل کشتیرانی در تامین
به موقع وسیله حمل در بندر ،موجب
طوالنی شدن و تاخیر در ارسال این
کاالها شده و بیش از  20روز منتظر ورود
کشتی و بارگیری مانده است.
او همچنین گفته که پیگیری نکردن
متصدیان

ذیربط

موجب

ایستایی

در روند بارگیری و خروج کاال به ویژه
محمولههای

صادراتی

سریعالفساد

از قبیل خرما ،کشمش که باید در

در حال حاضر  ۴میلیون و
 ۳۵۰هزار تن نهاده دامی در
 ۹بندر کشور وجود دارد در
حالی که نیاز ماهانه کشور
حدود یک میلیون و ۳۰۰
تا یک میلیون  ۷۰۰هزار تن
است

سریعترین زمان ممکن و در محفظه
مناسب حمل شود ،شده است .این
در حالی است که کشتی حامل بارهای
صادراتی آستارا از انزلی تعیین مقصد
شده و گاها نصف فضای کشتی در انزلی
و مابقی در آستارا بارگیری میشود.
معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه
خود به معاون قضایی دادستان کل
کشور اعالم کرده که حفظ مزیتهای
منطقه ویژه اقتصادی و ارتقاء سطح
کیفی خدمات گمرکی که از عملکرد
سازمانهای

همجوار

متاثر

میشود

نیازمند ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب
و مستمر بین مجموعه دستاندرکار جهت
تسریع در ارائه خدمات به صادرکنندگان
و ارسال سریع محمولههای صادراتی به
کشورهای حوزه دریای خزر است.
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شفاخانه به آن شفاخانه رفتیم ».یکی ،دوتا،
نوزدهتا ،بیستتا .شفاخانههای باقیمانده
از تعداد انگشتان یک دست کمتر بودند.

گروهی خاص و غیره همه از مصداقهای

در هیچکدام اثری از وجود فاطمه و طیبه

شدهاند.

نبود .کاکا ایوب همراه مادر طیبه و برادران

اگر به حمالتی که از سال (1395حمله

و خواهران راهی شفاخانه بود .مادر و پدر

دهمزنگ) تاکنون علیه جامعه هزاره
در افغانستان

فاطمه و ابوالفضل و  ۳برادر و خواهرش

متوجه

هم از سوی دیگر در شهر پرسه میزدند.

خواهیم شد که هزارههای این کشور با
و طالبان قرار گرفتهاند .حمالتی که
هدف آن تجمعات یا مکا نهایی مثل
«دشت برچی» در غرب کابل بوده،
منطقهای که هزارهها در آن زندگی
میکنند .افزایش جنگ و ناامنی در
سا لهای اخیر در افغانستان هیچ
شهروند این کشور را فارغ از اینکه
از چه قومیتی است از آسیب ،مصون
نگاه نداشته .در این بین به نظر
میرسد که «قومیت هزاره» بیش از
دیگر اقوام در معرض انفجار و انتحار
قرار گرفته اند .هزارههای افغانستان

طب عدلی آخرین جایی بود که دو خانواده

| جوانان کابلی برای فاطمه و طیبه مراسم بزرگداشتی برگزار کردند |

همین هدف دقیقا هدف حمله داعش

میخواستند به آن سر بزنند .نفس زمان هم
حبس شد تا بعد از پرسوجو دو خانواده
فهمیدند که نام فاطمه و طیبه در لیست
آنهایی که مردند اما شناخته نشدند،
نیست .امید ابوالفضل و کاکا ایوب و مادرها

لشکرکشی ارتش شوروی به این
کشور ،بخشی از آنها به کشو رهای
پاکستان و ایران مهاجرت کرده اند.
بعد از سرنگونی طالبان و آغاز دوره
افغانستان نوین ،هزارهها نقش مهمی
در تدوین قانون اساسی ،شکل گیری
و

رسانه ها،

مدیریت

و

تدریس در دانشگا ههای خصوصی و

هیچکس فاطمه و طیبه نبود

شما کی فهمیدید؟ «من؟ من نفهمیدم.
من اصال نفهمیدم ».آنجایی درام ،تراژدی
شد که هیچکس فاطمه و طیبه نیست .زنان
سوخته بودند و نمیشد شناساییشان کرد،
فقط گفته بودند یکیشان روی بینیش
چهارگل دارد .فاطمه و طیبه که روی بینی،

گفتوگوی «پیام ما» با وابستگان فاطمه محمدی و طیبه موسوی قربانیان حادثه تروریستی در کابل

حکایت «جان تیغها» و شهر آشوب
پادشاهی ،روزگاری دور پسری داشته که لحظه تولد نفس از سینهاش بیرون نمیآمده و درویشی چاره کار را بریدن گلوی پسرک

داشته اند .براساس آما رهای منتشر

جان پسر به تیغ بند بوده ،اسمش جان تیغ شد و اگر تیغ جدا میشد ،میمرد .دوای درد جانتیغ پیدا کردن چلگیس
ِ
میدانسته .چون

شده از دوم مرداد  ۱۳۹۵تا ۱۸

و رها کردنش از بند دیوان بود .در این مسیر یکبار تیغ از جانش جدا میشود ،اما قصهها پایان ناخوش ندارند .مرگ شخصیتهایشان

اردیبهشت سال جاری در نتیجه ۱۴
تجمعات ،مراکز مذهبی یا مراسمی
بوده که هزارهها در شهر کابل برگزار

| سوگل دانائی |
| روزنامهنگار |

کرده اند ۵۶۱ ،نفر جان خود را از
دست داد هاند

و صدها تن دیگر

علمی ،سیاسی و مدنی جامعه هزاره
پس از حمله

به مدرسه دخترانه «سیدالشهدا» در
غرب شهر کابل به صورت هماهنگ
از

حقوقی

نها دهای

در

بین المللی

نها دهای

جهان

خواستند

که حمالت اخیر علیه هزارهها را
نسل کشی بدانند و خواستار اقدامات
جدی در این باره شدند .در ادامه
همین اعترا ضها کاربران افغانستانی
توئیتر

اقدامی

در

این

دیگر فعاالن

هماهنگ
شبکه

از

اجتماعی

خواستند تا با انتشار توئیتهایی با
هشتگ StopHazaraGenocide #
به

پویش

این

تا

بپیوندند

شاید

صدای آ نها به گوش نها دهای مهم
بین المللی

هرچند که

برسد.

این

نها دها که در رأس آن سازمان ملل
متحد قرار دارد ،با عملکرد ضعیف
خود

در

کرده اند

رویدا دهای
نمیتوان

که

مشابه

ثابت

روی

آ نها

حساب کرد« .سرور دانش» ،معاون
دوم

جمهور افغانستان که

رئیس

خود هزاره است ،حمالت مکرر در
غرب پایتخت افغانستان را «کشتار و
نسلکشی» خواند و گفت که نهادهای
امنیتی و کسانی که در حکومت بهطور
مستقیم مسئولیت تأمین امنیت را بر
عهده دارند ،مکلفند که هرچه زودتر
در برابر این «کشتار و نسلکشی»
اقدام کرده

و

به

مردم

پاسخگو

باشند .پیشتر هم کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان حمله بر مکتب
سیدالشهدا را «پاکسازی قومی و
نسلکشی»

خوانده

همچنین

بود.

نمایندگی سیاسی اتحادیهی اروپا در
کابل روز (پنجشنبه ۱۳ ،خرداد) در
توئیتی نوشت« :کشتار هزارهها باید
متوقف و جرایم [علیه آنان هم] باید
تحقیق شود ،».بعد از حملهی مرگبار
تروریستی

بر

مدرسه

سیدالشهدا

در غرب کابل ،اشرف غنی به سرور
مشورت نزدیک با مردم ،طرحی را
برای تأمین امنیت غرب کابل تهیه
و

به

ریاستجمهوری

بفرستد که

سرانجام این طرح در جلسه امنیتی
26خردادماه

مورد

تایید

رئیس

جمهور افغانستان قرار گرفت .با این
حال باید دید که وجود این طرح
چه تاثیری بر تامین امنیت بیشتر
ساکنان غرب کابل خواهد داشت و
برای آنها مصونیت ایجاد میکند یا
خیر ؟

میداد ،به زمین میافتادند».
طب عدلی خبر نهایی را داد،
تیغ بریده بود و خون فاطمه و
طیبه میان دشت برچی کابل
پخش شده بود .آنها شناخته
شدند .جسد تا کمر سوختهشان
میان اجساد بیماران کرونایی
افتاده بود

یبُرد .مرگهایشان واقعی است و بیشتر از پایکوبیها ،عزا و مویه و فاتحه
جانتیغ شباهتهایی است .تیغ روی گلوی آنها تیز است ،م 

بال آرزویش بلند است ،آنچنان اوج میگیرد که نمیشود ،بند زمینش
است .فاطمه محمدی و طیبه موسوی این را میدانستند اما خیال 

فاطمه و طیبه  23ساله از لحظه
تولد خیالبافی میکردند .از
نه سالگی که طیبه از تهران به
کابل آمده بود و به مکتب رفته
بود ،تا دانشگاه و نمایشگاه و
تئاترهای خیابانی جدایی میان
دو دوست قدیمی نیفتاده بود.
طیبه بچگیاش در تهران را
با یک خاطره تلخ در ذهنش
ثبت کرده بود .جسم پدر را برق
خشک کرده بود ،پدر آن روزها
کارگر بود .با  ۴فرزند که از
تهران تنها ،حکیمیه ،قتلگاه پدر
در یادشان مانده بود و از ایران،
مزار پدر .طیبه و فاطمه دوستان
جانی و قدیمی ،خاطرات
مشترک زیادی داشته باشند

«زندگی کردن در کابل به قمار میماند.

خاطرات مشترک زیادی داشته باشند.

مرگ و زندگی اینجا مثل یک اتفاق است،

حاال میخواستند خاطرات تازهتری بسازند،

حرکت فاطمه و طیبه از مسیر «کت سنگی»

فکر میکردم ،این اتفاق از من دور باشد.

حاال که یک هفتهای میشد هر دو در

بود اما هیچکس نمیدانست که آیا گذر

خیلی دور« ».ابوالفضل واراسته» آخرین بار

افغان فلم پذیرفته شده بودند و قرار بود از

«موتر تونس» آنها به این دو منطقه افتاده

پنجشنبه  20جوزا فاطمه نامزد یکسالهاش

قصههای فولکلور افغانستان به زبان پشتو

یا نه .چندباری به خانواده فاطمه زنگ زده

را دیده بود .پنجشنبه ،به لحظه آشناییاش

و دری انیمیشنهایی برای کودکان بسازند.

بود ،آنها گفته بودند تا رسیدن فاطمه به

فکر کرده بود ،لحظهای که فاطمه بله گفته

چند روز قبل تصویر آنها در ویدیویی ثبت

خانه زمان زیاد است .فاطمه و طیبه سوار

بود و با هم نقشه کشیده بودند که اگر کابل

شده بود ،قرار بود نمایشگاهی از فیلمهای

موتر دیگری شده بودند؟ مسیرشان کجا

روی زندگی آنها قمار کرد ،ترکش کنند

ساخته شده در افغان فلم برگزار شود.

بود؟ یعنی از غرب کابل آمده بودند؟ تا

و بروند جایی که خبری از مین و انفجار

میخندیدند ،یکی که فارغالتحصیل تئاتر

ساعت  5عصر فکر و خیال قطار شدند و از

نباشد .ابوالفضل و فاطمه با یکسال اختالف

بود و روزها در خیابانهای کابل ،نقش بازی

ذهن ابوالفضل که میدانست ،آن دو زودتر

از هم سال  2018و  2019از دانشگاه هنرهای

کرده بود ،میان خندههایش از آرتیست شدن

برگشتند ،گذشتند.

زیبای کابل فارغ شده بودند.

گفته بود و دیگری نقاش شدن .قرار بود که

«دیگر باید میرسیدند ».اما نرسیده بودند.

یکی عکاسی خوانده بود و دیگری نقاشی.

هر دو روز شنبه به اداره فرهنگ کابل بروند.

هیچکدامشان .عقربهها انگار عمر نوح

انیمیشن «یوسف و زلیخا» ،بختشان را

ابوالفضل به فاطمه گفته بود ،نرو« :خسته

داشتند ،انتظار بیانصافی بود .ساعت از پنج

بهم گره زد ،انیمیشنی برگرفته از روایت

بود ،از کارهای نمایشگاه خیلی خسته شده

که گذشت هول و وال مسری شد و به جان

موالنای جامی که انستیتو هنر فرانسه در

بود« ،».قول دادم» قاطع گفته بود.

همه اعضای خانوادههای دو دختر افتاد.

کابل حمایتش کرده بود و آنها ساخته

«چند روز استراحت کن» سکوت و بعد

تلفنها خاموش بودند.

بودندش .فاطمه بعد از آن انیمیشن یک

کلمات «باید بروم ،نمیشود که اول کار

سالی خانهنشین شده بود ،پیدا کردن شغل

استراحت کرد» پیچیده بود توی گوش

آن هم شغلی که یک پایش به هنر بند

ابوالفضل پشت میز کافهای در پل سرخ

باشد ،در شهر آشوب سخت بود .آخرین

کابل .جایی مثل شانزلیزه یا ونیز در قلب

بار در آرتنورد فعالیت کرده بود ،نهادی

خاورمیانه.

فرهنگی با هدف شناخت نقاشی دیواری که
هنرمندان داخلی و خارجی در نمایشگاههای

پشت تلفن ،پخشوپال شده بود و نشسته

آن فعالیت میکنند .دست آخر «افغان فلم»

بود توی گوشی فاطمه« .خستهام و

از فاطمه دعوت به کار کرد ،قرار بود انیماتور

بیحوصله» و بعد بوق ممتد ،پنجشنبه قرار

شود .ابوالفضل مخالف بود« ،نرو» ،گفته

حضوری را به شنبه و قرار تلفنی وصل کرده

بود از خانه تا آنجا ،دو ساعتی راه است،

بود .تلفن ابوالفضل قطع شده بود و فاطمه

شهر ناامن شده و هزارهها را میکشند ،گفته

طیبه نشسته بودند توی «موتر تونس»

بود میترسم« .در خانه خسته شدم ،از االن

(ماشین) تا به خانه برگردند .ساعت حوالی

میخواهی ،نگذاری من کار کنم ».فاطمه با

دو بعد از ظهر روز شنبه بود.

خنده گفته بود .ابوالفضل حاال بغض میکند.

صاعقههای زمینی

بندگان رویا

ساعت دو روز شنبه  22جوزا کاکا ایوب،
عموی طیبه مشغول کار در حجرهاش بود.

صاعقه در آسمان است .یک لحظه صدا و

مادر طیبه در خانه منتظر دخترش بود .مثل

ترس دارد اما بعد«اینقدر که در شهر انفجار

مادر فاطمه .قلب هردویشان کوک نمیزد.

زیاد است ،صداها برای ما عادی میشود»

هر باال و پایینی در شهر خودش را روی قلب

بمب دوم که منفجر میشود اما احساسات

زنانش نشان میداد ،گفته بودند دوای درد

آدم ،تغییر میکند .انفجار دوم مثل آمدن

مسری ،بیخبری و ذکر و توکل است.

شب ،وسط روز غیرعادی است« :دیگر

فاطمه و طیبه  23ساله از لحظه تولد

ترسیدم ،اولش گفتم شاید انفجار گاز باشد،

خیالبافی

به انتظار چه چیزی بنشیند.
شفاخانه محمدعلی جناح در میان بیماران
کروناییاش اعالم دو جسد سوخته کرده
بود .دو جسد که هیچ عالمتی نداشتند ،جز
اینکه یکی کم ریزنقشتر از کناریاش بود:
«دوست نداشتم فکر کنم ،تصور میکردم
که شاید فاطمه و طیبه باشند اما مدام به
خودم میگفتم نه».
آمبوالنس که باز شده بود ،ابوالفضل حس
کرده بود که فاطمه را شناخته اما پیش
مادرش سکوت کرد .برادر طیبه هم خواهر
را شناخته بود مادر اما نه .جسدها بعد از
حوزه پلیس به طب عدلی سپرده شدند
برای شناسایی .ابوالفضل آن شب نخوابید،
مثل کاکا ایوب.
شب تا صبح به گریه و فکر گذشت« .اصال
و سوختههای روزهای کابل آنقدر زیاد است
که هرجایی ممکن است ،اثری از مرد یا
زنی که تنش خاکستر شده ،باشد .یک
شفاخانه اما از چشمها جا مانده بود« .ما
شفاخانه سوختگی را نگشتیم».
خبرها از زخمی شدن  8نفر حکایت
کرده بودند ،پس باید چند نفرشان اینجا
میبودند .یک زن با دست و پایی سوخته
تصویر فاطمه و طیبه را شناخت ،گفته بود
وقتی سوار موتر شده ،آن دو کنار هم عقب
نشسته بودند .وقتی مین منفجر شد ،او
خودش را از موتر پرت کرده بیرون و انداخته
توی جوی آب تا آتشش بند بیاید .از همان
لحظه دیگر خبری از فاطمه و طیبه نداشته.
از آنها و شش نفر دیگر در ماشین.

تیغ گلوی کابل را برید

«خانوادهها مثل ساقه گیاهی که گل و
میوهاش را چیده باشند ،ترد شده بودند ،باد

بیماران کرونایی افتاده بود .از آنجا به بعد
دیگر برای هر دو خانواده روایت مشترک
است .فاطمه را همان روز در دشت برچی به
خاک سپردند و طیبه را در قسمت دیگری از
قبرستان که کوه بلندی دارد .حاال بعد از یک
هفته معلوم نشده که مین کار داعش بوده
یا طالب .مثل انفجار دو هفته پیش دشت
برچی که معلوم نشد چه کسی  ۵۰کودک
مکتب سیدالشهدا را کشته .افغانستانیها
در فضای مجازی میگویند پای یک نسل
کشی در میان است .نسل کشی هزارهها که
فاطمه و طیبه هم جزوشانند.
«در میان مردم ما یک نفر پسرش روی
مین ماند ،در انفجار یک کورس آموزشی،
تنها بچهاش ».در میان هزارهها این روزها
هر خانواده دست کم تصویری از شهادت
یک نفر در میان قوم و خویشش دارد.
کابل حاال به گمان مردمانش تیغ شده
که گلوی مردمش را میبرد با اینکه وطن
است« :چرا از ایران برگشتید افغانستان؟»
کاکا سکوت میکند« :وضع کشورمان جور
شده بود ،باید برمیگشتیم .کشورمان
اینجاست ،جای دیگر مهمانیم» قصد
ندارید بروید جای دیگر؟ سکوت از پشت
تلفن کش میآید و پاسخ دیگری داده
میشود« :جسدش تا کمر سوخته بود ،من
باورم نمیشد ،عزیزترین آدم زندگیم...
هنوز هم باورم نمیشود .رنج زیادیست.
من هم کنار فاطمه سوختم».
حاال

چند

تابلوی

نقاشی

و

مینیاتور

مانده از فاطمه و از طیبه چند تکه فیلم
کوتاه از اجراهایی خیابانی و اجراهای
دانشگاهیاش .کاکا ایوب میگوید در یکی
از فیلمها ،طیبه به مردم شهر میگوید که
زنان میتوانند رئیسجمهور شوند« :با
همان زرنگی و توانایی که داشت میگوید
همه به من میخندند ،میگویند صدایت
را آرام کن ،به فکر آینده و شوهر داشتن
باش ».کاکا میگوید طیبه رویاهایش
زیاد بود .مثل فاطمه که ابوالفضل میگوید
الیق بود و برای زندگی مشترکش ،خیاالت
زیادی داشت .اما واقعیت که خیال و رویا
سرش نمیشود

ابوالفضل در راه خانه صدای انفجار
شنیده بود ،انفجار توی کابل مثل آمدن

میکردند.

گذشته بود و دیگر کسی نمیدانست باید

شاید زخمی شده باشند» ،تعداد زخمیها
و منطقه «سرپل» خبر میدادند .مسیر

«کلمات بیا برویم ،پل سرخ» .اینبار از

نگین نداشتند .ساعت از نیمههای شب

جسد تا کمر سوختهشان میان اجساد

اما بعد گفتم نکند جنگ شده .باشد».

از نه سالگی که طیبه از تهران به کابل

ابوالفضل خانه رسید که کلمات «فاطمه

آمده بود و به مکتب رفته بود ،تا دانشگاه

کجاستش؟» مادرش توی سرو صورتش

و نمایشگاه و تئاترهای خیابانی جدایی

خورد« .شهر ناامن شده است ،من عادت

میان دو دوست قدیمی نیفتاده بود .طیبه

داشتم وقت رفتن از کار تا وقت رسیدن هر

بچگیاش در تهران را با یک خاطره تلخ

نیم ساعت احوالش را میگرفتم اما هرچه

در ذهنش ثبت کرده بود .جسم پدر را برق

زنگ میزدم ،در دسترس نبود ».نگرانی از

خشک کرده بود ،پدر آن روزها کارگر بود.

یک جایی به بعد میشود همدم آدمی که

با  ۴فرزند که از تهران تنها ،حکیمیه ،قتلگاه

جانش در شهری به تیغ بند است .ابوالفضل

پدر در یادشان مانده بود و از ایران ،مزار

ترسیده بود اما به روی خودش نمیآورد.

پدر .طیبه و فاطمه دوستان جانی و قدیمی،

خبرها در نت از دو انفجار در «مهتاب قلعه»

| تصویری از یکی از نقاشیهای فاطمه محمدی |

دانش(معاون دوم) دستور داد تا در

ی میکنند .فاطمه و طیبه قصه «جان تیغ» را شنیده بودند .اهالی کابل میگویند میان زندگی آنها و قصه
و خوش و خرم کنار هم زندگ 

خیال و رویا سرش نمیشود ،آن هم برای آن که زاده افغانستان باشد.

علیه هزارهها با واکنش تند چهرههای

و

موقتی است و نجاتشان حتمی .باید به هفت شبانهروز جشن و پایکوبی هم برسند .همین هم میشود ،جان تیغ به چلگیس میرسد

م که
کرد .خیال نمیکردند که  22جوزا (خرداد) مین توی «موتر تونس» (ماشین) منفجر شود و آنها دیگر نباشند .بخت و اقبال آد 

زخمی شد هاند .شدت گرفتن حمالت

روبه رو شد و آ نها

ترد شده بودند ،باد تکانشان

که هر دو کامال سوخته بودند».

مواردی از این دست در افغانستان

حمله بزرگ که مشخصا هدف آ نها

گل و میوهاش را چیده باشند،

که رفتیم گفتند دو نفر پیدا شدند .دو خانم

آنان بیشتر در استا نهای مرکزی
افغانستان سکونت دارند و پس از

«خانوادهها مثل ساقه گیاهی که

سر جای خودش برگشت« :یک شفاخانه

شیعه مذهب و فارسی زبان هستند،

تأسیس

پخش شده بود .آنها شناخته شدند.

که رویا و خیال سرش نمیشود« .از این

یکدیگر ،طرحریزی برای آسیب رساندن به

دقت کنیم،

داشته یا نه .ابوالفضل در آن لحظهها

خراب شده باشد .اما بخت و اقبال آدم

جابهجایی اجباری فرزندان گروهها به

بارز

کرده ،معلوم نبود که موترها سرنشین

خون فاطمه و طیبه میان دشت برچی کابل

باشند ،راه خانه را گم کرده باشند ،گوشیشان

در معرض نسل کشی

نسلکشی

خبرها میگفتند که مین ،موتر را منفجر

تکانشان میداد ،به زمین میافتادند ».طب
عدلی خبر نهایی را داد ،تیغ بریده بود و

دلش میخواست فاطمه و طیبه گم شده

هزارههای افغانستان

دانسته
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| اصفهان |

7

| ایالم |

یزاده عنوان کرد:
منصور یزد 

جمع مشتریان بانک آینده

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

رفع محدودیتهای صادراتی با عرضه

استفاده از فناوری جدید در زمینه ایمنی و آتشنشانی ضروری است

در بورس کاال

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :منوط کردن صادرات فوالد به رعایت کف عرضه
برای جلوگیری از تنش در بازار داخلی زمانی تاثیر مثبت دارد که توسط همه واحدها
رعایت شود .منصور یزدی زاده افزود :درحالحاضر ذوب آهن اصفهان ،فوالد مبارکه،
فوالد خوزستان ،فوالد خراسان و عمده شرکتهای بزرگ فوالدی کف عرضهها را رعایت
میکنند ولی متاسفانه سایرین رعایت نمی کنند .او گفت :مسئله مورد تاکید وزارت
صمت هم عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال و پرهیز از فروش در بازار آزاد است تا
سایر واحدها هم به میدان بیایند و با فرمول افزایش عرضه بتوان ثبات در بازار داخلی
را حفظ کرد .لذا اگر همه شرکتها محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند ،دولت
هم اطمینان خاطر پیدا میکند و دیگر دلیلی ندارد که صادرات را به رعایت کف عرضه
یزاده افزود :در چنین شرایطی دیگر دلیلی بر دخالت دولت نیست و
گره بزند .یزد 
تنظیم بازار هم به عهده سازوکار بورس گذاشته میشود که بازار را بر اساس اصول عرضه
و تقاضا اداره کند و به جلو پیش رود .بنابراین اگر همه واحدها از بزرگ و کوچک ،
بورس کاال را به عنوان محور اصلی عرضه بپذیرند و البته بورس کاال هم شرایط الزم برای
عرضه و معامالت همه واحدها را فراهم کند ،قیمتها هم متأثر از یک سری مؤلفهها
نظیر نوسان نرخ ارز و نرخهای جهانی و تورم انتظاری به طور منطقی شکل میگیرد.

مبارکی/پیامما :مدیرعامل شرکت پاالیش

اینترنت اشیا میتواند در این صنعت

فعالیت های ریسک باال در سنوات گذشته

اشاره کرد و افزود :با ادامه این روند انتظار

گاز ایالم گفت :با توجه به اینکه بستر دوره

تحول اساسی ایجاد کند .او به اهمیت

در این پاالیشگاه گاز اشاره و تصریح کرد :با

بر این است که پاالیشگاه ایالم به زودی

چهارم انقالب صنعتی  ITاست ،استفاده از

موارد ایمنی و آتش نشانی در واحدهای

اقدامات انجام شده در واحدهای فرآیندی

در رده پاالیشگاه های برتر در حوزه HSE

فناوری های جدید در زمینه ایمنی و آتش

پرمخاطره همچون پاالیشگاهها اشاره

خوشبختانه در چند سال گذشته حادثه

دیده شود.

نشانی در مجموعه وزارت نفت و بالطبع در

کرد و اظهار داشت :با شروع دوره چهارم

ناتوان کننده یا آتش سوزی گسترده در

او به اهمیت و ضرورت نگاه عمیق به علل

شرکتهای تابعه وزارت نفت ضروری به

انقالب صنعتی از سال  ۲۰۱۵و استفاده از

سطح پاالیشگاه نداشته ایم و در زمینه

بروز حوادث و درس آموزی از حوادث نیز

نظر می رسد.

فناوریهای جدید در بخش های ایمنی و

کاهش حوادث این شرکت کارنامه قابل

اشاره و تاکید کرد :مدیریت  HSEشرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش

آتش نشانی همچون استفاده از واقعیت

قبولی دارد.

ملی گاز ایران در راستای پیشگیری از

گاز ایالم ،روحهللا نوریان در دومین کمیته

مجازی  V.Rدر شبیه سازی حوادث و

همچنین در نشست مدیر  HSEشرکت

بروز حوادث با تکیه بر درس آموزی از

تخصصی ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت

استفاده آتش نشانان از آن،کاله ایمنی و

ملی گاز ایران با بیان اینکه علل اکثر حوادث

حوادث گذشته ،پروژههای بهبود متعددی

که به میزبانی پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد،

دستبند هوشمند ،سنسورهای هوشمند در

در شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز

از جمله «بررسی حوادث  ۱۰سال اخیر در

افزود :انقالب صنعتی چهارم تحول عظیمی

امداد و نجات ،ردیابی افراد ،ارسال لحظه

ایران خطاهای انسانی است ،گفت :علل

شرکت ملی گاز و استخراج و استفاده از

در  ۱۰سال آینده به وجود خواهد آورد که

ای اطالعات حیاتی برای آمادگی و مقابله

تامه اکثر حوادث خطاهای انسانی است

درس آموختهها» و «بررسی نقش خطای

در بحث فناوری های نوین ،پیشرفتهای

با حوادث احتمالی ضرورت دارد.

که نشان دهنده اهمیت فاکتورهای انسانی

انسانی در حوادث و راهکارهای حذف علل

رباتیکی  ،شهر هوشمند ،رایانش ابری،

او به شناسایی خطرات با روش های

و نقش تعیین کننده آنها در حوادث است.

ریشهای بروز خطاها و مدیریت بهینه

هوش مصنوعی ،زنجیره بلوکی ،کالن

مختلف  HAZID ، HAZOP ، JHAو

غالمرضا بهمننیا در ادامه به وضعیت رو

فاکتورهای انسانی» تعریف کرده و در حال

دادهها و دادهکاوی ،محاسبات نرم و کاربرد

همچنین انجام اقدامات اصالحی برای

به رشد  HSEدر شرکت پاالیش گاز ایالم

پیگیری است.

بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

رانا پالس جدید ایران خودرو ،مجهز به سقف

سقف شیشه ای ،می توان به گیربکس جدید

جدید ،مجموعه صندلی ها با روکش جدید به

شیشه ای و گیربکس شش سرعته ،به زودی

و داخلی سازی شده آن اشاره کرد .این برای

همراه ایزوفیکس ،دستگیره ها و زههای جانبی

وارد بازار میشود.

نخستین بار است که گیربکس شش دنده و

همرنگ بدنه ،آینه های جانبی جدید راهنمادار

ایکوپرس -راناپالس جدید ایران خودرو ،دارای

خودروی سواری مجهز به این نوع گیربکس

و سنسور دنده عقب است .به مناسبت سالگرد

مشخصات فنی نظیر موتور پر قدرت  TU5+با

در کشور تولید و عرضه می شود .دنده ششم

تاسیس بانک کشاورزی  :آغاز به کار واحد

از مدیریت شعب استان یزد بانک ایران زمین

 ۱۱۳اسب بخار قدرت و  ۱۴۴نیوتن متر گشتاور

در گیربکس  MT6موجب پایین نگاه داشتن

سردخانه و بستهبندی میوه با حمایت بانک

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی به همراه

عالقه و وفاداری به سازمان موجب بالندگی کارکنان

است .این موتور در مقایسه با موتور پایه  TU5به

دور موتور ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش

کشاورزی در استان فارس با استفاده از تسهیالت

مدیریت امور سرمایه انسانی ،مدیر امور شعب

در کنار رشد سازمان میشود .از اینرو توجه ویژه به

فناوری  CVVTیا همان زمانبندی متغیر سوپاپ

فشار روی موتور در سرعت های باال و در نتیجه

بانک کشاورزی طرح سردخانه  5هزار تنی باالی

استان ها و مدیر امور حراست بانک ایران زمین،

موارد عنوان شده از اولویت های معاونت سرمایه

ها مجهز است که عالوه بر بهبود میزان آالیندگی،

افزایش عمر پیشرانه می شود.

صفر و بسته بندی میوه سپیدار با ظرفیت دو

با هدف بررسی عملکرد مدیریت شعب استان یزد،

انسانی در بانک ایران زمین است .در این بازدیدها

قدرت و گشتاور آن را افزایش داده است.

از مهمترین تجهیزات خودروی رانا پالس با

هزار تن در زمینی به مساحت  11هزار مترمربع

از این استان بازدید کردند .به گزارش روابطعمومی

تعدادی از پرسنل که حائز شرایط الزم بودند به

با توجه به جایگاه خودروی رانا پالس به

گیربکس  MT6و سقف شیشه ای ،می توان

در شهرستان کوار استان فارس به بهرهبرداری

بانک ایران زمین ،در این سفر عالوه بر بازدید

درجات باالتر از جمله معاون و رئیس شعبه ارتقاء

عنوان خودروی با کیفیت و راحت ،لزوم توجه

به برخوردار بودن آن از فرمان برقی ،کروز کنترل،

رسید .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب

از شعب استان یزد ،اردکان و میبد مصاحبه

داده شدند .علی فتاحی مدیر امور سرمایه انسانی

به انتظارات مشتریان این خودرو و افزایش

مجموعه کنسول میانی بین دو صندلی و مجموعه

بانک کشاورزی در استان فارس ،برای راه اندازی

استخدامی افراد جدید الورود نیز برگزار و عملکرد

و آموزش با بیان اینکه شعب بانک ایران زمین

رضایتمندی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدهای شیشه باالبر درها و آیینه برقی جدید،

این طرح ،مبلغ  72میلیارد ریال تسهیالت بانک

شعب و سرمایه انسانی استان یزد مورد بحث و

در استان یزد جایگاه اول را در بین بانکهای

به همین سبب شرکت ایران خودرو ،پروژه رانا

غربیلک فرمان با آرم کرومی به همراه کلیدهای

کشاورزی از محل اعتبارت بند الف تبصره 18

بررسی قرار گرفت .براساس این گزارش علیرضا

خصوصی در جذب سپرد هها دارند ،افزود :میانگین

پالس با گیربکس  MT6و سقف شیشه ای را

کنترلی بر روی فرمان( )MFCاشاره کرد.

پرداخت شده است .این گزارش میافزاید  :با

دمیرچی معاون توسعه سرمایه انسانی و آموزش

سنی پرسنل استان یزد بسیار کم است و این

برای ارتقا ،بهبود ظاهری و سطح تجهیزات این

این خودرو مانند راناپالس فعلی ،دارای امکانات و

راه اندازی این طرح زمینه ایجاد اشتغال  9نفر

با بیان این نکته که رشد و توسعه و موفقیت یک

پتانسیل ویژه برای این استان محسوب میشود،

محصول تعریف کرده است.

تجهیزات به روز شدهای مانند مجموعه داشبورد،

به طور مستقیم و  20نفر به طور غیر مستقیم

سازمان تا حد زیادی به تالش ،انگیزش و رضایت

زیرا جوانان انگیزههای زیادی برای دستیابی به

از شاخصه های مهم خودروی رانا پالس با

چراغ های جلو و عقب جدید ،جلو پنجره طرح

فراهم شده است.

منابع انسانی آن بستگی دارد گفت :رضایت شغلی،

موفقیت دارند.

 - 1آبنوس  -فیزیکدان فرانسوی که
به تئوری امواج پی برد  -ریس جمهور
فقید ونزوئال  - 2تاریك  -چیز  -پاره3
 نفس ،خون ،نفس غنیمتی  -عیبگویی مسلمانان  -كم شدن  -مرغابی4
 پاکدامنی  -ملزم شده ،شرط کردهشده ،دانشجویی که چند ترم پیاپی

محمدحسین جبلی با افتتاح حساب در شعبه
شهریار بانک آینده در حالی به جمع مشتریان
خانواده بزرگ بانک آینده پیوست که با اهدای سکه
و لوح سپاس از این شعبه ،مورد تکریم قرار گرفت.
او با ابراز خشنودی و رضایت از خدمات متنوع و
پرکاربرد بانک آینده گفت" :نام و آوازه این بانک را
از سایرین شنیده بودم و فرصتی به دست آمد تا با
مراجعه به شعبه شهریار بانک آینده ،افتتاح حساب
کنم تا از خدمات و محصوالت آن به خصوص
سامانه کیلید بهره مند شوم".
بر اساس این گزارش کادر حرفه ای ،تنوع خدمات
و محصوالت بانکی ،تسریع در انجام امور بانکی ،دارا
بودن سامانه بسیار پرکاربرد کیلید و در دسترس
بودن شعبه از جمله دالیل این مشتری برای انتخاب

پیام تبریک مدیرعامل بانک

توسعه صادرات به رییس جمهور
منتخب ایران

دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه
صادرات ایران در پیامی خطاب به آیت هللا ابراهیم
رئیسی رئیسجمهوری منتخب ،پیروزی وی را در
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
" بسمه تعالی "
محضر مبارک حضرت آیت هللا سیدابراهیم رئیسی
رئیسجمهور منتخب ملت بزرگ ایران
با سالم و تحیات؛
حماسه انتخابات  1400و مشارکت هوشمندانه ملت
بزرگ ایران اسالمی که با پیروزی قاطع حضرتعالی
همراه شد ،طلیعه روشنی برای آغاز فصلی نوین در
مسیر توسعه وپیشرفت خواهد بود.
اینجانب به نمایندگی از سوی همکارانم در بانک
توسعه صادرات ایران ،فرصت و توفیق خدمت مجدد
در سنگری دیگر را که نصیب حضرتعالی شده است،
تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
حامی صادرکنندگان کشور ،آمادگی خود را در تمام

تکرار حرف دوازدهم  -از جنس بادیه6

بس ،فعالیت ابتکاری  -طعام و خوراک،

 -بانگ اسب  -توده های ریگ ،تلهای

خوراک ،طعام ،سه وعده در روز عادی

شن و ریگ ،سوره چهل و ششم قرآن7

است  -پسوند شباهت - 12تیم فوتبالی

 -مخترع ماشین درو  -جمله قرآنی8

در یونان  -برنده نوبل شیمی - 1983

 -رمق آخر  -سرخ رنگ  -پشته خاك،

ناخن ستور - 13دستگاه نساجی -

گیره سر دخترانه ،تپه كوچك  -یاسمن،

برج كج فرانسه  -گنبد  -سفید آذری

گل سفید - 9نوعی آبگوشت  -مخترع

 -وتر کمان ،احسنت ،ابریشم تابیده14

پیل الکتریکی  -چه وقت؟ ،چه کسی؟

 -غول بیابانی ،شخص درشت هیكل

 -تیزی آرنج - 10ازعناصر شیمیایی

و نتراشیده  -فرمان توقف ،مكث و

ترشرو - 5پدر آذری  -صد و یازده -

باعدد اتمی  - 43اثری از احمد

سكون - 15فرمان سكوت  -فرمان

محمود - 11رود  -نزد ایرانیان است و

اتومبیل ،نقش هنرپیشه  -سالخورده،

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

نمره معدلش زیر  10بشود  -عیوس،

جمع مشتریان بانک آینده پنج میلیونی شد.

بی تردید بانک توسعه صادرات ایران به عنوان نهاد

جدول شماره 2039

افقی

با اولین افتتاح حساب امروز در شعبه شهریار؛

بانک آینده بوده است.

یزد

رانا پالس با سقف پانوراما و گیربکس شش سرعته درآستانه ورود به بازار

 5میلیونی شد

ابعاد در راستای جهش تولید ،تحقق سیاست های
اقتصاد مقاومتی و عملیاتی ساختن بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی در دولت جدید اعالم می دارد.
توفیق شما را در جهت خدمت به آحاد جامعه ایران
و اعتالی هرچه بیشتر نظام اسالمی از خداوند متعال
خواستارم.
علی صالح آبادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

گازرسانی به روستای
سرابکالن سیروان

پیر ،کهنسال  -سطح ،چهره ،مایه
پیشرفت بعضی ها

نیمهامسال پایان مییابد

عمودی

مبارکی /پیامما :مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت:

 - 1نیایش ،حاجت خواستن  -نوعی

عملیات گازرسانی به روستای هدف گردشگری و تاریخی

خواهر و برادر  -گواه ،معشوق ،برای

سرابکالن از توابع شهرستان سیروان تا پایان شهریور

اثبات حقیقت در دادگاه نیاز است و

ماه سال جاری به اتمام میرسد .عباس شمساللهی

حاضر می شود - 2بازرس  -ربودن،

در بازدید از روند عملیات اجرایی گازرسانی به روستای

خیره کردن چشم ،استراق سمع کردن3

تاریخی سرابکالن اظهار داشت :به دلیل قدمت تاریخی

 -دست عرب ،هالوژن نمک طعام ،از

و باستانی روستا و عدم صدور مجوز هرگونه حفاری در

هالوژنها  -ماشین نویسی  -منقار کوتاه

محوطه روستا از سوی سازمان میراث فرهنگی استان،

 -حرف ندا - 4توشه ،خوراك سفر -

اجرای گازرسانی به این روستا به تأخیر افتاد .او افزود:

محل قرار گرفتن هاگهای گیاهان بی

طی ماههای پایانی سال گذشته و با رایزنی های فراوان،

گل  -در بیمارستان خدمت می كند،

جلسات مستمر و پیگیریهای متعدد ،سرانجام پس از

سر پرستار - 5حرف عصا  -مهمانخانه

انعقاد تفاهم نامه اجرای حفاری با اداره کل میراثفرهنگی

 آتشفشانی در ایاالت متحده- 6آب دهان  -ناحیه تفریحی ایتالیا -
انکراالصوات - 7باران اندک  -روایت
كننده  -تكیه  -جمع نقل - 8نام قدیم
کربال  -کلم  -دور افتادگی ،دور شدن9
 -بریدن سر قلم نی  -مایه حیات،

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

مایه روشنایی ،مظهر پاكی  -خوراکها،

تر ،شفافتر  -لك دار  -گونه ای طالق،

در کشور آلبانی  -خیس ،ضد خشک14

غذاها - 10سارق و دزد  -وفات  -آرارات

آشكار و واضح - 12گاونر  -یازده ،دو یار

 -ماچ آبدار  -عیب جو  -مکیدن چیزی

بی آرا  -شالوده و بنیاد ،پایه و مبنا،

هم قد  -خشک است و بسيار جدی،

را - 15سطر نوشته  -دریا  -گرگ نر

سنگ آسیاب،حرف هیتلری ،حرف

خشك مزاج  -کشیش - 13كلمه

 -آخرین نازی ،دستیار هیتلر ،معاون

نازی ها - 11گفتگوی اینترنتی  -رقیق

شگفتی  -شهر مصر باستان  -ایالتی

هیتلر

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره1400/03/02-140060319079000112هیات

سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۷۲۷هیات

سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۶۸۶هیات

سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۴هیات

مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی

دو م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی

ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض

ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض

حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی

متقاضی آقای سیدمحمدرضا اسالمی علی آبادی فرزند

متقاضی آقای محمد ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند

آقای سیدمحمد تهامی پور زرندی فرزند سیدرمضان

سیدعلی به شماره شناسنامه  ۲۶صادره از زرند به

عباس به شماره شناسنامه  ۱۶صادره از زرند در یک

به شماره شناسنامه  ۴۶۶۷صادره از زرند در یک باب

قسمتی از خانه به مساحت  ۵۲.۵۰مترمربع از پالک

باب خانه به مساحت  ۲۹۴.۴۵مترمربع از پالک ۷۵۶۱

ساختمان (خشت و گلی) به مساحت  ۶۷.۵۰مترمربع

 ۶۲۶۳اصلی(جهت الحاق به پالک مجاور) واقع در زرند

اصلی واقع در زرند خیابان امیرکبیر کوچه  ۲۱خریداری

خیابان استاد جعفری خریداری از مالک رسمی آقای

از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده

شماره  ۱۱خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد تهامی

حاجعلی حسن زاده زرندی محرز گردیده است .لذا به

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به

پور زرندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز

فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین

از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس

اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت

از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را

اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

سند مالکیت صادر خواهد شد.

خواهد شد .م/الف۸۹

شد .م/الف۹۰

م/الف-۸۸تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۳/۱۷:

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۳/۱۷:

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۳/۱۷:

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۳/۳۱ :

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان زرند

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۳/۳۱ :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آقای عبدالحسین مهیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 35455صادره ازکرمان درششدانگ یک

قطعه باغ مرکباتی به مساحت 112018متر مربع پالک 1636فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی

شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –تاج اباد خریداری از مالک رسمی خانم

ایران دخت خدادادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/03/03-140060319079000121هیات اول موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه

بیان اینکه این روستا با  ۱۹۷خانوار با  ۷۳۹نفر جمعیت،

تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/17:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/03/31:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

چون در اجرای قانون فوق

الذکر و بموجب رای

 1399/3/26 -139960318011002706هیات حل

شماره

اختالف مستقر در ثبت اسناد

صومعه سراتصرف مالکانه اعظم شاه آبادی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 6989
صادره از اصفهان از پالک  1از  2اصلی واقع در قریه سیاهگلوندان بخش
مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت  397/57متر مربع

از طرف

هئیت

مذکور احراز گردیده و پالک 94برای ان منظور شده لذا بر اساس مفاد ماده 1
قانون فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود چنانچه کسی نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشند می توانند

و متناسب با سایر مناطق شهرستان ،مورد توجه مسئوالن
در سطح ملّی و استانی قرار گرفت ه است.

1637فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب

–بلوار امام –بعد از پل اموزش وپرورش خریداری از مالک رسمی عبدالحسین ،محمد مهدی ،مهسا
مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .

پیگیریهای صورت گرفته برای دریافت خدمات مناسب

بشماره شناسنامه 264صادره ازعنبراباد دریک باب ساختمان تجاری به مساحت 606متر مربع پالک

تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند

تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به

هدف گردشگری است که با توجه به مطالبات مردمی و

ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی سنجری فرزند مراد

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره

زمین

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۳/۳۱ :

مذکور شروع شده است مدیرعامل شرکت گاز ایالم با
بزرگترین روستای شهرستان سیروان است ،یادآور شد:

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم

بخش  22گیالن از نسق ابراهیم مصطفی قاسمی بعنوان ششدانگ یک قطعه

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک

پیمانکار مجری از طریق فرآیند مناقصه انتخاب و از
ابتدای سال جاری عملیات اجرایی گازرسانی به روستای

روستای سرابکالن یکی از مناطق تاریخی و روستای

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

از پالک  ۶۷۴۱اصلی واقع در زرند خیابان رستگار کوچه

استان ،پس از برآورد انجام و تهیه کتابچه پیمان،

و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
مالکیت صادر خواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/17:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/03/31:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم
و رسید اخذ نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک
ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید .در غیر اینصورت
پس از انقضای مدت مذکور متقاضی می تواند به محاکم قضایی مراجعه
و گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به محاکم را اخذ و برابر مقررات
نسبت بصدور سند مالکیت اقدام

می گردد و صدور سند مالکیت جدید مانع

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/3/17 :تاریخ انتشارنوبت دوم1400/3/31 :

 -910/125رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا
یداله شهبازی

برگ

مفقودی
سبز

خودروی

سواری

پراید تیپ جی تی ایكس آی

مدل  1385به شماره موتور
1431750

و

شماره

S1412285801481

و

شاسی
شماره

پالك  79ایران  196ب  62به

نام آقای حمید رضا اینانلودوقوز

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :مجتبی پارسا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

اقتصاد و گردشگری:

ندا صفاریان

آیسان زرفام ،فرزانه قبادی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

گروه4 :

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

جدول :شیوا کرمی

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

0903 333 8494

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

| تئاتر |

 /تلفن034-32487477 :

| سینما |

اینستاگرام

وبسایت

آییننامه

@payamema

@payamema
اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

دوشنبه  31خرداد 1400

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2039

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| انیمیشن |

فیلم «مسیر معکوس» به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل جلیلی

| بازی |
فراخوان پنجمین دوره جایزه بازیهای جدی)SeGaP2021( 1400

و از محصوالت بنیاد سینمایی فارابی ،موفق به کسب  ۲جایزه بهترین

منتشر شد تا بازیسازان و بازیپژوهان عالقهمند به تولید و مطالعه در

کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد (پویان شکری) در بخش

حوزه سرگرمیهای جدی را دوباره وارد یک فضای رقابتی جذاب و جدی

اصلی رقابتی بیست و چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای

در یکی از مهمترین رویدادهای صنعت بازی کشور کند .مهلت ثبتنام

شد« .مسیر معکوس» به مسائل مربوط به نوجوانان و چالشهای آنها

در این فراخوان تا روز جمعه مورخ  23مهرماه  1400در نظر گرفته شده

در مسیر ساخت یک فیلم میپردازد /.ایسنا

است /.مهر

نمایش «تَوَ ُحش» به نویسندگی علیرضا افشار نادری ،طراحی و

انیمیشن «آراستا» به کارگردانی هدی شاکر با موضوع تاثیر خشونت

کارگردانی حسین اناری و تهیهکنندگی سارا داروفروش از روز یکشنبه

والدین بر آینده کودکان در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید

۳۰ام خرداد از ساعت  ۱۹در خانه نمایش مهرگان روی صحنه میرود.

میشود .این انیمیشن در مدت زمان  ۵دقیقه و با استفاده از تکنیک

کمند کلبادی ،محمد تاجیک ،محمدپوریا هاللی ،احسان صاحبدادی و

دو بعدی ساخته میشود و  ۸ماه دیگر آماده نمایش میشود /.مهر

هلیا هامرز در این اثر به ایفای نقش میپردازند /.هنرآنالین

آبخوان
دریاچههای ایران

دریاچه قالغانلو

بیا ای مهربان با من!

دریاچه قالغانلو در استان اردبیل واقع است .قالغانلو

به دیدارم بیا هر شب

دریاچهای فصلی به وسعت  ۵۰۰۰مترمربع که در شرق

تاریک خدا مانند
ِ
در این تنهایی تنها و

روستای خانکندی شهرستان گرمی مغان استان اردبیل
قرار دارد .منابع تامین آب دریاچه از ذوب شدن تدریجی

دلم تنگ است

برفهای کوه قبلهداشی پدیده آمده و در فصل بهار وسعت آن

بیا ای روشن ،ای روشنتر از لبخند

تبخیر سطحی و مصرف آب آن توسط دامها و کشاورزان از

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها

افزایش مییابد اما در فصول خشک سال به دلیل افزایش

دلم تنگ است

وسعت آن کاسته میشود .بررسی اکولوژی طبیعی قالغانلو
نشان از وجود یک اکوسیستم با انواع موجودات آبزی در آن

بیا بنگر ،چه غمگین و غریبانه

میدهد .همچنین این دریاچه مکان مناسبی جهت پرورش

در این ایوان سرپوشیده

انواع ماهیان سردآبی به شمار میرود.
به علت شرایط خاص طبیعی و جغرافیایی ،انواع مختلفی

وین تاالب ماالمال

از حیات جانوری در کوهها و مراتع مجاور خانکندی دیده
میشود که از انواع گونههای زیستی در کوههای خانکندی

دلی خوش کردهام با این پرستوها و ماهیها

میتوان به انواع کبک ،بلدرچین ،اردک ،غاز ،قرقاول ،کالغ،

و این نیلوفر آبی و این تاالب مهتابی

سار ،گنجشک ،کبوتر وحشی ،زردپره ،شاهین ،باالبان ،عقاب،

به دیدارم بیا ،ای همگناه ،ای مهربان با من

الکپشت ،انواع مار سمی ،خرگوش ،روباه ،شغال ،جوجه

شب افتادهست و من تاریک و تنهایم

تیغی ،گرگ و گراز اشاره کرد.
از مهمترین کوههای رشته کوه صلواتداغی در اطراف

در ایوان و در تاالب من دیریست در خوابند

روستای خانکندی میتوان قلیتاش (قوالداشی) با ارتفاع

پرستوها و ماهیها و آن نیلوفر آبی

 ۲۵۸۰متر و قبلهداشی با ارتفاع  ۲۵۵۰متر از سطح دریا را
نام برد که در جنوب روستا واقع شدهاند و نقش به سزایی

بیا ای مهربان با من!

بارش در فصول سرد این کوهها سفیدپوش شده و انبوهی از

بیا ای یاد مهتابی

در تعدیل آبوهوای منطقه ایفا میکنند به طوریکه با آغاز
برف روی آنها مینشیند که در فصول گرم از ذوبشدن برف
این کوهها معروفترین رودخانه فصلی شهر گرمی با نام
رودخانه تولون پدید میآید که در سالهای قبل از لولهکشی
آب به شهر گرمی نقش عمدهای در تامین آب این شهر به
عهده داشت .مراتع سرسبز و ارتفاعات روستا پوشیده از انواع

اخوان ثالث
هنر شیشهگری /ایرنا

گَ وَن یونجه و شبدرکوهی است.

| حمام مصطفوی |
حمام مصطفوی خنداب مربوط به دوره پهلوی اول
است و در شهرستان اراک ،بخش خنداب ،شهر
خنداب ،محله حصار ،خیابان شهید رجایی واقع
شده است .حمام مصطفوی در تاریخ  ۱۸اسفند
 ۱۳۸۷با شماره ثبت  ۲۵۰۲۸بهعنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیدهاست .حمام مصطفوی
توسط سید حاج آقا علی مصطفوی فرزند حاج آقا
محمد مصطفوی به میراث فرهنگی اهدا شد .حمام
تاریخی «مصطفوی» با قدمتی  ۲۰۰ساله ،یکی از
جاذبههای گردشگری شهرستان خنداب است.

است که میتوان آن را نوعی فرهنگ عامه دانست.

داری است که به رختکن منتهی میشود ،گوشهای

در طراحی ساختمان حمامها با ایجاد راهرویی

از رختکن محل استقرار صندوقدار حمام قرار داشته

پیچدرپیچ در حدفاصل دهلیز و ورودی حمام با

است و تمام کف حمام از سنگ پوشیده شده

تعدیل تفاوت دمای سرد بیرون و دمای گرم داخل،

است .سقف اتاقهای حمام ،گنبدی شکل و دارای

مانع از سرما خوردن مراجعان میشدند.

نورگیر است که به وسیله دریچهای بسته میشود

بدنه این اثر تاریخی با وسعت  ۲۵۰متر از آهک

در ساخت این حمام به دلیل مقاومت آجر و سنگ

یا همان مالت ساروج ساخته شده است .معمار

از این مصالح استفاده شده است .حمام تاریخی

با تبحر خاصی یک ستون را در وسط ایجاد کرده

مصطفوی به صورت شیفتی اداره میشد و چون

و چهار گنبد در اطراف این ستون پدید آورده که

در زمانهای گذشته مردم پول چندانی نداشتند

به مجموعه زیبایی خاصی بخشیده است .حمام

در ازای استفاده از حمام به صندوقدار گندم و نان

مصطفوی به لحاظ معماری دارای در ورودی پیچ

میدادند /.سیری در ایران

آرسنیک عنصری شیمیایی است که در صنایع نساجی ،دباغی ،رنگرزی،
ساخت ابزارهای الکتریکی ،پودر لباسشویی و آفتکشها به کار میرود.
این عنصر با وارد شدن به محیط زیست نابود نمیشود در آب و خاک
باقی میماند و ممکن است به منابع غذایی راه یابد .استفاده از آرسنیک
حتی به میزان کم برای همه جانداران به شدت سمی است /.دانشنامه
محیط زیست

گرمابه یا حمام عمومی از جمله مکانهایی حائز
اهمیت در نزد ایرانیان بوده است و این دلیلی بر

| شفای قلب |

اهمیت نظافت روح و جسم در تاریخ و فرهنگ
ایران به شمار میرود .حمامها نه تنها کاربرد

| نویسنده  :دیوید کسلر  ،لوییز ال.هی

توشوی و نظافت را داشتند بلکه در شکل
شس 

مترجم  :یاسین قاسمی |

آیینی خود در هر برهه زمانی شکلدهنده فرهنگی
خاص و خزنده در میان عامه مردم هستند .حمامها

«مجبوری باهاش زندگی کنی» ،واقعیتی تلخ و دردناک که

عالوه بر ارزش معماری ،از دیدگاه اجتماعی نیز حائز

پذیرش آن برای افراد سوگوارکاری تقریبا غیرممکن است .اما از

اهمیتاند و از روزگاران قدیم تا قرن حاضر ،آیینها

آنجایی که زندگی آنقدر هم بیرحم نیست و همیشه میتوان

و سنتهای بسیاری مرتبط با حمام پدیدار شده

به روزهای بهتر امیدوار بود« ،لوییز ال .هی» و «دیوید کسلر»
اینجا هستند تا در سوگواری و غم از دست دادن عزیزانتان،

روزنامه «پیامما» ،سال گذشته در چنین روزی گزارشی با تیتر «بازار

با شما همدردی کنند .این همدردی چیزی بیش از یکجا

روانی ارز» کار کرده است که به عوامل تاثیرگذار بر صعود و نزول قیمت

نشستن و پابهپا غص ه خوردن است .آنها مثل دو دوست

ارز اشاره دارد .همچنین گزارش دیگر این روزنامه یا عنوان«تهدید محیط

مهربان و دلسوزکنارتان مینشینند و واقعیتهای دلشکستگی
و فقدان را برایتان تعریف میکنند .پس به این دو روانشناس
بزرگ اعتماد کنید تا بتوانید حتی در بدترین شرایط همچنان
سرپا بمانید و زندگیکنید .ناراحت باشید ،اما بدون رنج و عذاب.
هدف نویسندگان این کتاب این است که به شما کمک کنند
بدون رنج و تاسف ،احساس ناراحتی کنید .آنها با زبانی ساده
و روان توضیح میدهند که عذاب و رنج کشیدن ،بخشی از
ناراحت بودن نیست .افراد میتوانند بدون این که خود و دیگران
را از زندگی محروم کنند ،ناراحت باشند و همزمان به زندگی
و تالش برای بهبود حال خود تالش کنند .برخالف چیزی که
ممکن است به نظربرسد ،هدف ازاینکتاب این نیستکه پس
از طالق ،سقط جنین یا مرگ عزیزان ،از شما فردی خوشحال
و پرانرژی بسازید .طبیعت و سرشت انسان این است که پس
از فقدان سوگواری کند.

زیست دریایی توسط پالستیکها» منتشر شده است.

عقرب همیسکورپیوس قشقایی
عقربهای گونه همیسکورپیوس Hemiscorpius

کشیده و مستطیل شکل و دارای پوشش صاف و

Hemiscorpiidae

صیقلی به غیر از نواحی شیاردار پشتی است .فاصله

هستند .عقربهای همیسکرپیوس دارای  15زیرگونه

شیارها بعد از اولین قسمت اندام خلفی که دارای

شناخته شده در جهان هستند .از این  15زیرگونه6 ،

بیشترین طول است ،با حرکت به سمت دم کاهش

زیرگونه در ایران شناسایی شده است که  5مورد آن

مییابد .این زیرگونه در جنس نر از طریق چنگالهای

اندمیک ایران هستند و در سایر نقاط جهان شناسایی

آن از سایر زیرگونهها قابل تشخیص است .در جنس

نشدهاند.

نر تمامی زیرگونهها در قسمت انگشت بلندتر چنگال

در زیرگونه قشقایی طول عقرب بالغ تا  40میلیمتر،

فرورفتگی قابل مشاهده است اما در این زیرگونه

رنگ زرد تیره متمایل به نارنجی ،در قسمت انتهایی

انگشتان به صورت قوسی و بدون فرورفتگی هستند/.

چنگالها به رنگ تیره متمایل به سیاه ،اندام پشتی

کویرها و بیابانهای ایران

از خانواده

همیسکورپیدائه

