فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت علی(ع) را تسلیت میگوییم

رهبرانقالب:

کاخ گلستان  125سال پس از ترور
شاه قاجار ،دستمال آغشته به خون او
را رونمایی کرد

حرفهای اخیر برخی مسئوالن
مایه تاسف بود
حضرت آیتهللا خامنهای گفتند :نیروی قدس مهمترین عامل برای جلوگیری
از دیپلماسی منفعالنه در غرب آسیاست و آمریکا سالها به دلیل نفوذ این نیرو
در منطقه ،از آن ناراحت بود.
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نمایش دستمال
خونین شاه

آفرین امامی ،مدیر کاخ موزه گلستان گفت:
دستمالی که بعد از ترور شاه برای جلوگیری از

دانشمندان هشدار دادهاند که با ادامه گرم شدن زمین ،میلیونها تن از مردم دنیا در معرض تهدید سیل قرار گرفتهاند

خطرطغیان دریاچههای یخچالی

خونریزی بیشتر او روی جای اصابت گلوله گذاشتند
در گنجینه کاخ نگهداری میشود .این دستمال کنون
با شماره اموال  ۱۳۰۲به ابعاد  ۳۸در  ۲۸سانتیمتر
در گنجینه کاخ گلستان نگهداری میشود.

پیاممریاث

بیش از  12هزار مرگ در سراسر جهان به واسطه طغیان دریاچههای یخچالی ثبت شده است
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فرمان باد در دست تغییر اقلیم

4

سازمان جهانی انرژی از رشد
 40درصدی فروش خودروهای
الکتریکی در سال  2020خبر داد

استقبال مردم دنیا از
خرید خودرو الکتریکی
در دوره کرونا

سازمان زمینشناسی کشور اعالم کرده جهت بادهای غالب از شمال و غرب به سمت جنوب و جنوب شرق رفته است

سازمان جهانی انرژی اعالم کرده است که فروش
جهانی خودروهای الکتریکی در سال  2020رشد 40
درصدی را تجربه کرده است و بازار خودرو نشان
میدهد که این رشد در سال  2021هم ادامه دارد.

چارسوق

5

شهردار تهران درباره انحراف
در واکسیناسیون پاکبانان
به شورای شهر گزارش داد

رانندگان جرثقیل
و کارمندان
واکسن کرونا زدند
انحراف در واکسیناسیون پاکبانان بعد از آبادان و
علیآباد به تهران هم رسید و روز پنجشنبه درباره
فارس

واکسیناسیون

3

مهمترین عامل برای جلوگیری از دیپلماسی

و عجیب و غریب که انسان از شنیدن موارد آن

منفعالنه در غرب آسیاست و آمریکا سالها به

شگفتزده میشود ،درکنار سادهزیستی آن بزرگوار،

کوهها و جبههها به دنبال آن میگردم ،دشمن

دلیل نفوذ این نیرو در منطقه ،از آن ناراحت بود.

شجاعت آن بزرگوار ،فداکاری او در راه حق ،دریای

چطور من را با آن تهدید میکند؟

به گزارش ایسنا ،رهبری انقالب اسالمی در سخنانی

حکمت او از جمله ویژگیهای خاص شخصیتی

* شهید مطهری مخاطب خود را هدایت میکرد،

به مناسبت روز معلم و روز کارگر که به صورت زنده

امیرالمومنین (ع) است.

به او اطمینان میبخشید .او تکلیفگرا بود و دغدغه

از شبکه یک و خبر سیما پخش شد به بیان نکاتی

* ما هم از لحاظ شخصی باید از این بزرگوار پیروی

تکلیف داشت .او هرگز بیکار نماند .میراث فکری

درباره مسائل روز کشور پرداختند که گزیده بیانات

کنیم و هم درباب حکومت؛ امروز حکومت دست

پیشینیان را داشت و خود بر آن افزوده بود و این

ایشان به شرح زیر است:

عالقمندان امیرالمومنین (ع) است و باید همین

را در اختیار مخاطبان و شاگردان خود میگذاشت.

* در مورد امیرالمومنین (ع) و معرفی شخصیت

عدالت ،همین شجاعت ،همین ویژگیها را پیاده

* مهم این بود که شهید مطهری همه ظرفیتهای

این بزرگوار ،یک مرحله ،امامت آن بزرگوار است که

کنیم که البته در این زمینه خیلی عقب هستیم.

حوزه فکر و علم را به اولویتهای فکری جامعه

البته منظور امامتی است که امری معنوی است

* شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست .در

میرساند و متصل میکرد و این باید مورد توجه

و با ترازوهای عرفی ما قابل اندازهگیری نیست.

آن زمان شمشیری اصابت میکرد و امروز گلولهای

معلمان ما هم باشد.

* نخبگان و بزرگانی هم بودند که به مفاهیم عالی

این کار را میکند .پس این امر همچنان ممکن است،

* کار معلم انتقال میراث فکری بشر به نسل

امامت دست پیدا کردند ،کسانی که یا در زمان ما

اما صبر برای رسیدن به این شهادت اهمیت دارد.

بعدی است و باید با امانتداری تمام این مسئولیت

زندگی کردند و یا آثارشان به ما رسیده است.

* خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما

سنگین را پشت سر بگذارد -.امروز در کشور ما

* با قطع نظر از این رتبه معنوی باال نیز،

هستند و بودند و دیدیم که پیرو امیرالمومنین (ع)

امکان آموزش به شکل گستردهای وجود دارد و

امیرالمومنین (ع) برحسب معیارهای دنیوی و

در این امر صبر بر فرارسیدن زمان شهادت بودند،

در گذشته هرگز چنین امکانی فراهم نبود و امروز

بشری هم بعد از پیغمبر اکرم (ص) شخصیتی

عاشق شهادت بودند و منتظر آن بودند و خداوند

به برکت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی این

بزرگ و واالمقام است.

نصیبشان کرد.

امکان فراهم است.

نوب
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
قرارگاه منطقه ای نزاجا به عنوان کارفرما در نظر دارد انجام پروژه مشروحه ذیل را طبق مشخصات فنی کار
با شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه  :تهیه و اجرای شبکه ی جمع آوری و انتقال فاضالب محوطه  ,تهیه و اجرای محوطه سازی
منازل سازمانی پروژه  396واحدی ( 22بلوک)تهاتری کرمان طبق نقشه های پیوست

شرایط شرکتهای متقاضی:
 -۱مناقصه گر می بایست توان مالی کافی برای ادامه عملیات اجرایی پروژه تا زمان تخصیص
اعتبار را داشته باشد.
 -۲شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشورهمزمان دررشته های ،ابنیه با حداقل پایه  5و تاسیسات و تجهیزات با حداقل پایه  5یا راه
وباند حداقل پایه 5دارا بودن ظرفیت آزاد دررشته های فوق و دارای گواهینامه صالحیت ایمنی
پیمانکاری مجازبه شرکت درمناقصه می باشند.
 -۳ضمانتنامه شركت در مناقصه:مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه باید یک فقره ضمانت
نامه بانکی به مبلغ  320،000،000ریال را ارائه نماید( .ضمانتنامه مذکور می بایست به نام وجوه
متفرقه دارایی قرارگاه منطقه ایی جنوب شرق به کد اقتصادی 411435477988و شناسه ملی
 14003606985و کد پستی  7613854339صادرگردد).
* تبصره  : 1پیشنهاد های فاقد ضمانت نامه شرکت درمناقصه قابل قبول نبوده و رد خواهد شد.
* تبصره  : 2ضمانت نامه مذکور باید برای مدت سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد
معتبرباشد.
مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه :
 -۱اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبرهمراه با تقاضای کتبی
جهت دریافت اسناد مناقصه با مهرو امضای مجازتحویل خواهد شد.
 -2اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از مورخه  1400/02/13تا پایان وقت اداری ساعت  12روز
پنج شنبه مورخه  1400/02/16به فروش ميرسد.
 -3برآورد اولیه کاربراساس فهرست بهای پایه سال  99سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه
مبلغ  60.361.320.134ریال میباشد.

 -4مدت اجرای کار( 3 :سه) ماه شمسی و مدت تضمین قرارداد  12ماه شمسی می باشد.
 -5اعتبار پروژه پس از تهیه و تایید صورت وضعیت به وسیله دستگاه نظارت ،پرداخت خواهد
شد.
 -6نشاني محل فروش اسناد مناقصه :خیابان قرنی ,روبروی بیمارستان شهید باهنر کرمان,
قرارگاه منطقه ای جنوبشرق نزاجا تلفن 03432222031 :دور نگار 03432223011 :و شماره
همراه 09130489308
 -7قيمت اسناد مناقصه( 1,000,000 :یک میلیون ریال) است كه بايد به حساب شماره
 5151513843002بانك سپه شعبه (-به نشاني )---- :به نام نام وجوه متفرقه دارایی
قرارگاه منطقه ایی جنوب شرق واريز شده و رسيد آن به فروشنده اسناد تحويل شود.
شركت درمناقصه و تسليم پيشنهاد ،به منزله آن تلقي خواهد شد،كه مناقصه گرتم
 -8چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه ،مایل به مشارکت در آن نیستید  ،مراتب را تا آخر
وقت اداری (ساعت )12مورخه  1400/02/20به شماره دورنگار 03432223011ارسال فرمایید.
 -9آخرین مهلت جهت تسلیم اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت ساعت  12روز
شنبه مورخه 1400/02/25
 - 10نشاني محل تسليم اسناد مناقصه و پيشنهادقیمت  :خیابان قرنی,روبروی بیمارستان
باهنر کرمان ,قرارگاه منطقه ای جنوبشرق نزاجا(بازرسی) (مناقصه گزار پيشنهادهايي را که از
مهلت ياد شده گذشته باشد و تسليم شوند را دريافت نخواهد کرد)
 -11تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  1400/02/26درمحل دستگاه مناقصه گذار
 -12کارفرما نسبت به رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران مختاراست.
 -13هزینه انتشارآگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

قرارگاه منطقه ای جنوبشرق نزاجا

بوم و َبر

شرکت گاز استان تهران
(سهامی خاص)

نوب

7

تا
ول

خرید تجهیزات ذخیره سازی EMC

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی و دو مرحله ای اقالم تقاضای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند .ا طالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد صالحیت ارسال خواهد شد.
الف  :مدت تحویل  :حداکثر  3ماه پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل
ب  :مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج :مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان
1.050.000.000ریال را داشته باشد ( ،در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد).
د  :توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانكی حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان % 10
کل مبلغ پیشنهادی( در صورت برنده شدن )
ه :كاالی پیشنهادی الزم است ساخت شركتهای معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران بوده و
در صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته باشند.
و :ثبت نام و اخذ كد ملی اطالع رسانی مناقصات از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی
ریاست جمهوری .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 41934-021 :
دفتر ثبت نام 88969737-85193768 :

ز :مناقصه گرالزم است دارای كد اقتصادی از وزارت اموراقتصاد و دارایی باشد و ایران كدكاال و
شناسه ملی را نیزارائه نماید.
ح :از کلیه تولید کنندگان /فروشندگان داخلی واجد شرایط دعوت می گردد  ،از تاریخ چاپ آگهی
و اعالن عمومی سامانه ستاد ظرف دو روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه اقدام نمایند .
شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند  15 ،روزفرصت خواهند داشت تا مدارك
ارزیابی كیفی را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند.
ط :ارائه اظهارنامه مالیاتی  ،ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده و اعتبار نامه
بانکی در اسناد کیفی الزامی می باشد.
شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند
مختار است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

شماره فراخوان 2099092769000235 :

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران

شناسه اگهی 1130065 :

حضرت آیتهللا خامنهای گفتند :نیروی قدس

* عدالت بیاغماض ،گسترده ،بدون هیچ مالحظه

* شهید سلیمانی وقتی تهدید دشمنان به شهادت
را شنید گفت این همان چیزی است که من در

از نیروهای

شهرداری منطقه  ۶خبرهایی به گوش رسید.

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای

گزیده بیانات رهبر انقالب:

حرفهای اخیر برخی مسئوالن مایه تاسف بود

تعدادی

خدماتی

2

پیامخرب

(منطقهای در کوهستان آند) در واقع
منطقه پیشگام جهان در زمینه کاهش
یخچالی است .با این وجود ،هنوز
بزرگترین چالش در انتظار است؛ اینکه

شهیدسلیمانیمنتشر

این خطرات را به جوامع محلی بگوییم
و اقدامات الزم را به آنها بیاموزیم و برای

میشود ،برزبان نمیآوردم

پذیرش این حرف ،اعتماد آنها را جلب
کنیم».

محمدجواد ظریف تاکید کرد :عرایض بنده ـ

نپال که در برابر سیلهای یخچالی

ت آن
که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعی 

به شدت آسیبپذیر است ،پس از دو

ندارم ـ ذرهای از عظمت شهید سلیمانی و

سیل مهیب در دهه  ،1980شروع به

نقش بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران،

سرمایهگذاری در مقابله با سیلهای

منطقه و جهان نمیکاهد ،ولی اگر میدانستم

ناشی از طغیان دریاچههای یخچالی

جملهای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا

کرد .در سال  ،1999نپال ،یک دریاچه به

میکند ،حتما همچون گذشته آن را بر زبان

سرعت در حال گسترش را به نام «تشو

نمیآوردم .به گزارش ایسنا ،محمدجواد

رولپا» در نزدیکی کوه اورست تخلیه آبی

ظریف ،وزیر خارجه ایران در پستی

کرد تا برای اولینبار در این منطقه ،سطح

اینستاگرامی نوشت:

آب یک دریاچه یخچالی کاهش یابد.

| | AFP

یک برهه تاریخی آن هم صرفا برای انتقال

آرون

ناشی از طغیان دریاچههای یخچالی،

هیچگونه قصدی برای انتشار وسیع و یا حتی

چالش بزرگی در نپال به شمار میآیند.

واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و

دانشمندان هشدار دادهاند که با ادامه گرم شدن زمین
میلیونها تن از مردم دنیا در معرض تهدید سیل قرار گرفتهاند

خانواده آن شهید و به خصوص شیر دخترش
زینب خانم که برایم همچون فرزندان خودم
عزیز است جریحهدار شده است .برخی هم

خطر طغیان دریاچههای یخچالی

تالش کردهاند از این شرایط ناگوار وسیلهای
برای برهم زدن همدلی میان آحاد مردم دالور
این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه
سیاسی بسازند .از همه بزرگوارانی که در این
روزها با علم به عشق و همراهی دیرینم با

بیش از  12هزار مرگ در سراسر جهان به واسطه طغیان دریاچههای یخچالی ثبت شده است

شهید سلیمانی با حمایت و روشنگریهای
خود بنده را مرهون لطفشان قرار دادهاند
سپاسگذارم .الزم است تاکید کنم که
عرایض بنده که هیچ ادعایی جز صداقت

| مجتبی پارسا |

سلیمانی و نقش بیبدیل او در بازآفرینی

| روزنامهنگار |

ت آن ندارم ذرهای از عظمت شهید
بر قطعی 
امنیت ایران ،منطقه و جهان نمیکاهد .ولی
اگر میدانستم جملهای از آن عرایض انتشار
عمومی پیدا میکند ،حتما همچون گذشته آن
را بر زبان نمیآوردم .نه برای اینکه مردم را
محرم نمیدانم ،بلکه از آن جهت که در جهان
بههمپیوسته کنونی که انتخاب مخاطب را
ناممکن ساخته و در آشفتهبازار سیاست ،اغیار
را محرم نمیشمارم.
هرچه داریم از این مردم است و همانگونه که
برادرم شهید حاج قاسم جانش را فدای این
مردم کرده ،من هم اگر آبرویی دارم آن را با
افتخار فدای همین مردم میکنم که
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
هنگام اعمال شب قدر ،همه کسانی که به
باور خودم به من تهمت و افترا زد ه بودند
را بخشیدم .امیدوارم مردم بزرگوار ایران و
همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده بزرگوار
سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند.

در مطالعهای در سال 2016
مشخص شد که تاکنون
دستکم  1348سیل ناشی از
طغیان دریاچههای یخچالی در
سراسر جهان ثبت شده که 24
درصد این سیلها دارای تاثیرات
اجتماعی بوده است .همچنین،

سیل ناشی از
ِ
دانشمندان هشدار دادهاند که با ادامه گرم شدن زمین ،تعداد بیشتری از مردم در دنیا در معرض تهدید

طغیان دریاچههای یخچالی قرار گرفتهاند .با افزایش دمای زمین و کوچک شدن یخها ،آبهای ناشی از ذوب شدن یخها
تجمع پیداکنند و دریاچههایی را تشکیل میدهند؛ دریاچههایی که غالبا در پشت موانع سنگی یا یخی ،مانند سد ایجاد
میشوند .به اینها دریاچههای یخچالی میگویند.
از سال  ،1990حجم ،مساحت و تعداد

صخرهای ،زمینلرزه ،ریزش یخ یا سنگ

نفر شده است .آسیای مرکزی بیشترین

این دریاچههای یخچالی در سراسر جهان

در دریاچه یا بارندگی بستگی دارد.

آسیب را در این میان متحمل شده است،

افزایش  50درصدی داشته است .وقتی

آدام اِمِ ر ،جغرافیدان در دانشگاه گِ راز

پس از آن آمریکای جنوبی و سپس

این دریاچهها بسیار پرآب میشوند ،خطر

استرالیا میگوید« :دو شرایط برای ایجاد

مناطق آلپ در اروپا ،ایسلند ،اسکاندیناوی،

شکسته شدن صخرهها یا تکههای یخی،

فاجعه کافی است – حجم آب زیاد طغیان

شمال غربی آمریکا و گرینلند بودهاند.

یا سرازیر شدن آب آنها وجود دارد که

و جمعیتی که در مسیر این سیل قرار

نویسندگان مطالعه مذکور ،آمریکای

به این ترتیب ،حجم زیادی از آب ،آزاد

دارند .گسترش جمعیتی در مسیر سیل

جنوبی و آسیای مرکزی را به عنوان

میشود و سیلهای مهیب و ویرانگری را

ناشی از طغیان دریاچههای یخچالی و

خطرنا کترین منطقه توصیف کردهاند

ایجاد میکنند.

فقدان مقررات توسعه ساختمانسازی،

که اگر چنین طغیانهایی رخ دهد ،تعداد

به گزارش گاردین ،برخی از دریاچهها

میتواند حتی مهمتر از عوامل ایجاد

زیادی از مردم کشته میشوند ،خسارات

خطرنا کتر از سایرین هستند و احتمال

سیل باشد ،خصوصا در کشورهای در حال

شدیدی به زیرساختها وارد میشود،

بیشتری دارد که اینها به سیل ناشی

توسعه».

زمینهای کشاورزی را آب میبرد و

از طغیان دریاچه یخچالی منجر شوند.

یکی از پارامترهایی که باعث میشود

خانهها و جادهها را نابود میکند.

استفن هریسون ،پروفسور تغییرات

دریاچههای یخچالی به طور بالقوه

از میان یخچالهای گرمسیری جهان70 ،

آبوهوایی و محیط زیستی در دانشگاه

خطرناک

جمعیت
ِ

درصد در آند پرو واقع شدهاند و به سرعت

اگزتر ،میگوید« :آنهایی که ما نگرانشان

پاییندست است که میتوانند در معرض

در حال ذوب شدن هستند که تاکنون

هستیم ،دریاچههایی هستند که در

سیل قرار بگیرند و این عدد میتواند از

نیز منجر به چندین فاجعه یخچالی در

درههای کوهستانی بسیار شیبدار در آند و

چند صد تا صدها هزار نفر باشد ،دقیقا

دهههای گذشته شده است .بدترین

هیمالیا قرار دارند؛ جایی که یخچالهای

دست دریاچه
ِ
مثل شهر هوآراز در پایین

فاجعه تاکنون ،مربوط به سیل ناشی از

باشند،

اندازه

طبیعی به درهها میریزند و احتمال

پالکاکوچا در پرو .با این حال ،با وجود

طغیان دریاچه یخچالی پالکاکوچا در سال

ریزش تکههایی از کوه در دریاچهها وجود

عوامل بسیاری که در طغیان یک دریاچه

دارد».

یخچالی نقش دارند ،تخمین تعداد

 1800نفر جانشان را از دست دادند.

ارتباط میان افزایش دما و سیل ناشی

افراد در معرض خطر را در سراسر جهان

متعاقبا ،پرو شروع کرده به نظارت بر

از طغیان دریاچههای یخچالی ،پیچیده

غیرممکن میکند.

دریاچهها و انجام دادن اقدامات کاهش

است .در حالی که تشکیل و رشد دریاچه

در مطالعهای در سال  2016مشخص شد

خطر مانند تخلیه دریاچهها ،مستحکم

یخچالی را میتوان ناشی از تغییرات

که تاکنون دستکم  1348سیل ناشی

کردن سدهای صخرهای بیثبات با

بایدن به برجام است

آبوهوایی با منشا انسانی دانست،

از طغیان دریاچههای یخچالی در سراسر

سازههای سیمانی و ایجاد سرریزهای

اما عواملی که میتوانند باعث طغیان

جهان ثبت شده که  24درصد این سیلها

مصنوعی و نصب سیستمهای هشدار

فاجعهبار این دریاچهها شوند ،اغلب

دارای تاثیرات اجتماعی بوده است.

سریع از دهه .1950

رسانههای صهیونیستی از قطعی شدن تصمیم

به عوامل غیراقلیمی مانند هندسه سد

همچنین ،این سیلها باعث مرگ  12هزار

اِمِ ر میگوید« :منطقه کوردیلرا بالنکای،

اسرائیل در حال تهیه

این سیلها باعث مرگ  12هزار
نفر شده است .آسیای مرکزی
بیشترین آسیب را در این میان
متحمل شده است.

لیست مطالبات خود از
آمریکا پس از بازگشت

در گذشته ،همچنین تالشهایی برای
کاهش خطر دریاچههای منفرد انجام
شده و در حال حاضر هم در دو دریاچه
در اطراف منطقه اورست ،مداخله صورت
گرفته است».
به گفته شرستا ،نپال تاکنون اطالعات
35

سیل

مورد

از طغیان

ناشی

دریاچههای یخچالی را مستند کرده
اما عدد واقعی احتماال باالتر است.
ارتباطات و همکاریهای بینالمللی
نیز برای جلوگیری از سیلهای مهلک،
بسیار ضروری است .در مطالعهای که
سال گذشته منتشر شده 47 ،دریاچه
یخچالی بالقوه خطرناک را شناسایی
کرده که در صورت شکستن ،میتوانند
نپال را تحت تاثیر قرار دهند ،اما فقط

 1941بوده که طی آن حادثه دستکم

هاآرتص:

متخصص

یکپارچه کوهستان ،میگوید« :سیلهای

محدود آن احساسات پاک عاشقان شهید

در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به

شرستا،

تغییرات

المللی توسعه
ِ
آبوهوایی در مرکز بین

صادقانه تجربیات به مسئوالن آینده و بدون

ما را سریست با تو که گر خلق روزگار

 21مورد آنها در نپال هستند 25 .مورد
هم در چین و یکی هم در هند شناسایی
شده است.
شرستا میگوید« :بسیار مهم است که
نپال با چین در این مورد صحبت کند
تا مسائل اینچنینی را حل کنند .آن
دریاچهها را نمیتوان نادیده گرفت اما
برای این منظور ،تالشهای دیپلماتیک
دوجانبه

نیاز

است.

با

تغییرات

آبوهوایی و با تغییرات زیرساختها و

وعدههایی برای تقویت توان دفاعی اسراییل به
صهیونیستها داده است .به گزارش ایسنا به

کرده است و رژیم صهیونیستی نیز آماده
این امر شده است .روزنامه صهیونیستی
هاآرتص اعالم کرد که موسسات نظامی و
سیاسی رژیم صهیونیستی احتمال میدهند
که واشنگتن تصمیم خود برای بازگشت به
برجام را قطعی کرده است و اسرائیل نیز آماده
این امر شده است .این روزنامه همچنین
اعالم کرد که دولت جو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا تصمیم خود برای اعالم بازگشت به
برجام در سریعترین زمان ممکن را قطعی
کرده است و رژیم صهیونیستی نیز در حال

دو طرف آمریکایی و اسرائیلی در رایزنیهای
خود افزایش و بهبود توان دفاع هوایی اسرائیل
و یافتن راهکاری مشترک برای حل مشکل
تهدیدات پهپادها و موشکهای ایرانی به
ث
ویژه علیه رژیم صهیونیستی را مورد بح 
قرار دادهاند .بر اساس این گزارش ،یک هیات
اسرائیلی به منظور بحث و رایزنی در رابطه با
توافق هستهای ایران اکنون در واشنگتن به
سر میبرد که این هیئت متشکل از مائیر بن
شابات ،رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم
صهیونیستی و یوسی کوهن ،رئیس موساد و
همچنین تامر هایمن ،رئیس بخش اطالعات
نظامی است.

اقتصادی

دولت

صبح

یکشنبه

به

ریاست

حجتاالسالموالمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات انجام
شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید
واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .به گزارش
ایسنا ،رئیسجمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین
واکسن در برنامههای دولت گفت :مقابله با کرونا در
گرو دو اصل رعایت دستورالعملها و واکسیناسیون
است .همانطور که رعایت دستورالعملها وظیفه همه
اقشار مردم است ،دولت نیز تامین و ساخت واکسن
را به عنوان اصل اول همه فعالیتهای خود تعیین
کرده است.دکتر روحانی ادامه داد :دولت با اختصاص
ارز الزم مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات
واکسن ،حل کرده است و از این نظر هیچ یک از
دستگاههای ذیربط نباید اجازه دهند تامین فوری
واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود و
واکسن الزم طبق اولویتهای تعیین شده ،در اختیار
گروههای مختلف جامعه قرار گیرد .به دنبال تزریق به
کادر درمان ،افراد در گروههای سنی بیش از  65سال
و افراد با بیماریهای زمینه ای در اولویت ارائه خدمات
قرار میگیرند.گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز
و افق مثبت با توجه به تحوالت مورد انتظار پیش رو،
موضوع بعدی جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد
برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.رئیسجمهور با تاکید بر شکست
دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان آنان به بی نتیجه
بودن سیاست فشار حداکثری گفت :با شکست دشمن
در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع
تحریمها با توجه به مذاکرات اخیر ،میتوان امیدوار
بود که اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی
سالهای  93تا  96بازگردد.دکتر روحانی با اشاره به
سواستفاده عدهای در داخل و خارج از تحریمها ،اظهار
داشت :این عده برای ممانعت از کاهش احتمالی نرخ
ارز ،کماکان به دنبال ایجاد مانع در برابر گشایشهای
احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در میان جامعه
و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی هستند ولی یکی از
اهداف مهم دولت و بانک مرکزی ،تعادل قیمت ارز،
باال بردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کاال
است .رئیسجمهور تصریح کرد :بدون تردید با حفظ
انسجام و هماهنگی در کشور میتوانیم در هفتههای
آتی شاهد گشایشهای امیدبخش باشیم.

 ۳۹۴فوتی جدید کرونا

با وجود کاهش یخچالها در سراسر
جهان ،تناوب سیلهای ناشی از طغیان

در کشور

دریاچههای یخچالی هم در سراسر جهان
کاهش یافته است .دانشمندان علت این
روند را فاصله میان تغییرات آبوهوایی
و وقوع سیلهای ناشی از دریاچههای
یخچالی عنوان میکنند.
دانشمندان همچنین پیشبینی میکنند
که در دهههای پیشرو با افزایش چنین
سیلها و طغیانهایی روبهرو میشویم
که تا اوایل قرن  22میالدی گسترش
خواهد یافت .کشورهای آسیبپذیر با
جمعیت و زیرساختهای در معرض خطر
سیل ،حاال باید به فکر سرمایهگذاری در
زمینه آمادگی در برابر حوادث طبیعی
باشند تا از بروز عواقب فاجعهبار آن در
صورت طغیان دریاچههای یخچالی،
جلوگیری کنند.

برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و عربستان
در سطح سفیران

بازگشت به توافق هستهای با ایران را قطعی

روزنامه صهیونیستی در ادامه آورده است که

دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی

روز در حال افزایش است».

نیویورکتایمزادعا کرد:

کردند که دولت آمریکا تصمیم خود برای

تهیه لیست درخواستهای امنیتی خود برای

پیچوخم اداری معطل نشود

براساس اعالم وزارت بهداشت ۳۹۴ ،بیمار دیگر
کووید ۱۹در کشور جان خود را به دلیل این بیماری
از دست دادند .به گزارش ایسنا و بنا بر اعالم مرکز
روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۹۵۶هزار و  ۴۲۳نفر دُ ز اول واکسن کرونا و ۲۱۸
هزار و  ۶۳۱نفر نیز دُ ز دوم را تزریق کردهاند و مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به یک میلیون و
 ۱۷۵هزار و  ۵۴دُ ز رسید.
همچنین از روز  11تا  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۸ ،هزار و  ۶۹۸بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو
هزار و  ۷۱۱نفر از آنها بستری شدند .در طول این
مدت ۳۹۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۷۲هزار و ۴۸۴
نفر رسید.

دیپلماسی

نقل از رایالیوم ،رسانههای عبری زبان اعالم

طرف آمریکایی بعد از امضای توافق است.این

تامین فوری واکسن در

سکونتگاهها ،فکر میکنم این خطر هر

آمریکا برای بازگشت به توافق هستهای ایران
خبر دادند و میگویند در این راستا دولت بایدن

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

سیلهای ناشی از طغیان دریاچههای

جملهای ازعرایضم درباره

و تحلیل تلخ این دانشجوی روابط خارجی از
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ظریف :اگرمیدانستم

یک هفتهای است که در پی پخش برداشت

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

به ادعای روزنامه نیویورکتایمز،
مقامات ایران و عربستان گفتند
که دو کشور موافقت کردهاند
مذاکرات در ماه مه در بغداد
و احتماال میان سفیران این
کشورها ادامه پیدا کند.

روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی با پرداختن

کردن ادعای مقامات ایرانی و عراقی که

این گزارش میافزاید :هر یک از دو کشور

به روابط اخیر ایران و عربستان سعودی

نمیخواستند نامشان فاش شود ،نوشت:

احتماال درخواستهای بزرگی از طرف دیگر

ادعایی از طرف برخی مقامات ناشناس

طبق گفته دو مقام عراقی ،یک مقام ایرانی

خواهد داشت .مقامات و تحلیلگران ایرانی

ایرانی و عراقی را مطرح کرد که مذاکرات

و یک مشاور دولت ایران که نمیخواستند

گفتهاند که ایران میخواهد موضوع مناقشه

جدیدی در ماه مه میان دو کشور انجام

نامشان فاش شود چون مجاز به ارائه

یمن را حل کند و اطمینان یابد حوثیها

میشود .به گزارش ایسنا ،روزنامه نیویورک

اطالعات به رسانهها نبودند ،در این مذاکرت

نقشی در تقسیم قدرت در دولت یمن

تایمز در بخشی از یک گزارش درباره اخبار

که اولین بار توسط فایننشالتایمز گزارش

دارند .ایران همچنین از عربستان سعودی

اخیر مربوط به مذاکرات انجام شده میان

شد ،مقامات ارشد امنیتی ایرانی و سعودی

میخواهد از کارزار فشار آوردن در راستای

ایران و عربستان سعودی در عراق نوشت:

حضور داشتهاند .مشاور دولت ایران گفت که

خارج کردن نیروهای نیابتی ایران در عراق

نه ایران و نه عربستان سعودی به صورت

مذاکرات با حضور خالد الحمیدان رئیس

و سوریه دست بردارد و البی کردن برای

علنی مذاکرات را تایید نکردهاند .مقامات

سازمان اطالعات عربستان ،سعید ایروانی

تحریمها علیه ایران را متوقف کند و روابط

سعودی حتی به طور علنی آن را رد کردهاند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

با اسرائیل را مانند دیگر کشورهای عربی

وجود این مذاکرات به طور غیرعلنی

برگزار شده است.

عادیسازی نکند.

توسط مقامات عراقی و ایرانی تایید شد.

به ادعای این روزنامه ،این مقامات گفتند که

در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است:

تحلیلگران میگویند که تغییرات اخیر در

دو کشور موافقت کردهاند مذاکرات در ماه مه

طبق گفته سجاد جهاد یکی از اعضای بنیاد

دولت آمریکا که شامل کاهش تمرکز طوالنی

در بغداد و احتماال میان سفیران این کشورها

قرن که یک گروه تحقیقاتی مستقل است،

مدت واشنگتن بر خاورمیانه میشود ،باعث

ادامه پیدا کند.

سعودیها میخواهند راهی برای پایان دادن

شده است سعودیها در تعهد آمریکا به

نیویورک تایمز ادامه داد :وقتی از دولت سعودی

به جنگ یمن پیدا کرده و تحرکات شبه

دفاع از آن تردید کنند و این موضوع موجب

در این باره پرسیده شد ،بیانیهای منتشر کرده

نظامیان تحت حمایت ایران در عراق را که به

تضعیف جایگاه عربستان سعودی شده و آن

و گفت« ،از هر فرصتی برای پیشبرد صلح و

اهداف سعودی حمله کردهاند و پهپادهایی

را واداشته است موضعی در قبال ایران اتخاذ

ثبات در منطقه» استفاده میکند ،در صورتی که

را از عراق به سمت عربستان سعودی روانه

کند که کمتر خصمانه است.

ایران «حسن نیت نشان دهد» و «فعالیتهای

کردهاند متوقف کنند.

در ادامه این گزارش ،نیویورک تایمز با مطرح

بدخواهانهاش را کاهش دهد».

به گزارش ایسنا ،پیش از این روزنامه

فایننشالتایمز در گزارشی به نقل از سه منبع

حمالت انصارهللا به عربستان خوانده شده

آگاه مدعی گفتوگوی مستقیم مقامات ارشد

بحث و گفتوگو کردهاند که به گفته این منابع

ایران و عربستان در بغداد پس از پنج سال

آگاه ،این دور از مذاکرات مثبت بوده است.

قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور شد.

فایننشال تایمز در ادامه مدعی شد ه بود که

در این گزارش آمده است :هدف از این

هیئت سعودی به سرپرستی رئیس اطالعات

مذاکرات که دور اول آن ماه جاری (میالدی)

عربستان در این رایزنیها حضور داشته و

در پایتخت عراق انجام شده ،اصالح روند

دو طرف قرار است هفته آینده بار دیگر با

روابط میان دو کشور بوده است و اولین

یکدیگر دیدار کنند .بنابر ادعای این روزنامه،

گفتوگوی سیاسی مهم میان دو کشور از

نخست وزیر عراق انجام این مذاکرات را

سال  ٢٠١٦به شمار میآید.

تسهیل کرده است .فایننشالتایمز در امه این

این روزنامه آمریکایی همچنین آورده بود که

ادعا در خبری متناقض اعالم کرد که یک

دور اول این مذاکرات روز نهم آوریل برگزار

مقام ارشد دولت عربستان وجود هرگونه

شده و دو طرف درباره موضوع یمن و آنچه

مذاکره با ایران را رد کرده است.
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سازمان زمینشناسی کشور اعالم کرده جهت بادهای غالب از شمال و غرب به سمت جنوب و جنوب شرق رفته است

هم از هوای ناسالم پر شد .یک نفر تقصیر
آلودگی را گردن مازوت میانداخت و دیگری

فرمان باد در دست تغییر اقلیم

انتقاد محیط زیست

بر آلودگی خودروهای دیزلی اصرار میکرد.

از نامه ۱۹بندی وزارت

فصل سرد که گذشت و آلودگی کمرنگ شد
بحث بر سر عامل آالیندگی هم رنگ باخت.

صنعت

حتی مازوت هم که تا قبل از آن تیتر یک

شهبازی ،مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان زمینشناسی :تغییر جهت باد آغازگر موج جدید آلودگی هوا

رسانهها بود جایش را به اخبار دیگر داد.

معاون محیط زیست انسانی به نامه

شهبازی معتقد است بحثی که در فصل

در کالنشهرهایی چون اصفهان و تهران است

19بندی وزارت صنعت که بعضی مقررات

گذشته جایش میان اخبار مازوت گم شده،

محیط زیست را مانع حوزه کسبوکار

جریانهای باد است .او میگوید« :درست

معرفی کرده انتقاد کرد .در این نامه ۱۹مجوز

وسط زمستان که انتظار بارندگی و باد شمال

و رویه مخل تولید برای بررسی و رفع به

داشتیم ،در طول دو هفته به صورت دائم،

هیات مقرراتزدایی ارسال است.

یا جریان هوایی نبود ،یا باد از سمت جنوب

معاون محیط زیست انسانی سازمان

و جنوب شرق میوزید و تمام آلودگیهای

حفاظت محیط زیست این موارد را

پیرامون تهران را به داخل شهر میآورد و
در همان جا به تله میانداخت و ثابت نگه
میداشت».
یافتههای تحقیق سازمان زمینشناسی
کشور صرفا محدود به دو استان تهران
و اصفهان نیست .به گفته مدیرکل دفتر
مخاطرات و مهندسی این سازمان مسئله
تغییر جهت حرکت باد کل فالت مرکزی ،از
جنوب قزوین تا شاهرود و از سبزوار گرفته
تا سیرجان کرمان و قم و کاشان را در بر
می گیرد .او البته مخاطرات این تغییرات

یافتههای تحقیق سازمان

گفت« :اگر این قوانین و مقررات زیست

زمینشناسی کشور صرفا

محیطی نباشند اوضاع محیط زیست بدتر

محدود به تهران و اصفهان
نیست .تغییر جهت حرکت باد
کل فالت مرکزی ،از جنوب
قزوین تا شاهرود و از سبزوار
گرفته تا سیرجان کرمان و قم و
کاشان را در بر میگیرد

را بیشتر محدود به کالنشهرهای صنعتی

| | earth.nullschool.net

یزاده |
| مرضیه قاض 

از سالهاست گردوغبارشان همراه با فلزات
سنگین و ذرات معدنی است.

| روزنامهنگار |

سازمان زمینشناسی در گزارشی اعالم کرده
که  ۷۰تا  ۸۰درصد جهت وزش باد غالب
در تهران و اصفهان در گذشته از سمت
غرب و شمال غرب و حدود  20تا  30درصد
بادها از سمت جنوب و شرق بوده است .در
حالی که هم اکنون مدت ،شدت و فراوانی
بادهای شرقی و جنوبی در فالت مرکزی
بیشتر شده و این چالش ،سبب انباشت
آلودگی بیشتر میشود .رضا شهبازی،
مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی این
سازمان حاال میگوید این تغییرات به دلیل
بحران اقلیمی در حال وقوع است .او در
گفتوگو با «پیامما» این مسئله را واکاوی
میکند« .تغییر اقلیم جهت حرکتهای باد
را تغییر داده یا دستکم بر شدت ،مدت
و فراوانی بادهایی که از سمت جنوب و
جنوب شرق و شرق میوزند ،تاثیر گذاشته
است ».به گفته او بادهای غالب کشور
که پیش از این از سمت شمال و غرب
میوزیدند حاال از جنوب و شرق میوزند.
این تغییر جهت مراکز جمعیتی را رودرروی
بادهایی قرار میدهد که حاال از نقاط بیابانی
و مراکز صنعتی و کارخانهای پتروشیمی
برمیخیزند .شهبازی در این باره توضیح
میدهد« :ما در شمال ،غرب و جنوب
بیایانهای کشور ،مراکز جمعیتی داریم.
مثال در شهر تهران بیشتر کارخانههای
صنعتی و پتروشیمی در نقاط جنوبی
تهراناند و بعد از آن هم مراکز جمعیتی

گزارشهای مازوتسوزی گم شده ،تغییر جهت باد است؛ موضوعی باعث استقرار آلودگیها در باالی شهر تهران شد.

استقرار یافتهاند ».این تغییر جهت از

واقعیت این است که اگر این وضعیت ادامه

دید او آغازگر موج جدید آلودگی هوا در

پیدا کند ،سال بعد با یک موقعیت اسفبار

و جنوب شرق میوزد ،در حال افزایش

کالنشهرهایی چون اصفهان و تهران است.

مواجه خواهیم بود».

است».

این نظریه البته از سمت سازمان هواشناسی

تغییر جهت باد

کشور تایید نمیشود .صادق ضیاییان،
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی کشور به «پیامما» میگوید:
«هیچ تحقیقی از سوی این سازمان
روی تغییر جهت باد صورت نگرفته و ما
نمیتوانیم که این اطالعات را تایید و یا رد
کنیم » .
از سوی دیگر احد وظیفه ،رئیس مرکز
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی هم معتقد است که گردوغبار و
آلودگی هوا ارتباط چندانی به تغییر جهت
باد ندارد« :جریان باد ثابت نیست و در هر
فصل تابستان و زمستان متفاوت است.
جریاناتی که عامل گردوغبار هستند هم
ساختارهای خاص خود را دارند و تکیه
به این نکته که با تغییر جهت باد گردوغبار
بیشتر میشود منطقی نیست؛ چرا که
رخداد گردوغبار دالیل دیگری دارد و بیشتر
به دلیل خشک شدن اقلیم منطقه صورت
میگیرد ».به گفته وظیفه امسال حتی
نصف سال گذشته هم بارشی صورت نگرفته
و امید بستن به انتهای فصل بهار و تابستان
هم بیفایده است« :کمبارشی جدی است
حاال چه در حوزه تامین آب شرب و چه
کشاورزی و دامداری و حتی گردوغبار.

به گفته او در طول یک دهه گذشته به طور
خاص در کالنشهر اصفهان بادهای شرقی

در کل فالت مرکزی

اگر چه این تحقیق از سوی سازمان
هواشناسی کشور تایید نشده است اما
مدیرکل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان
زمینشناسی آن را دلیلی بر تکیه نکردن بر
این گزارشها نمیداند.
شهبازی

در

دفاع

از

این

پژوهش

میگوید« :ممکن است در یک بازه زمانی
طوالنیمدت ،تغییر محسوسی در مسیر
بادهای کشور صورت نگرفته باشد؛ اما

و جنوبی در حال افزایش بوده؛ نمونهاش
توفان گردوغباری است که منشا آن جنوب
سمنان و غرب یزد بود.
پارسال ،سالی استثنایی برای تهران و
اصفهان بود؛ کالنشهرهای صنعتی که در
زمستان گوی سبقت را در زمینه آلودگی هوا
از هم میربودند .البته فقط تهران و اصفهان
نبود،

ریههای

ساکنان

خراسانرضوی،

زنجان ،آذربایجان شرقی ،خوزستان و البرز

اقتصادی و ...وجود داشت که حدود یک
ت محیطی به
سوم آنها بدون ارزیابی زیس 

زیستمحیطی آغاز شود».

درگیر خشکسالی

تعداد زیادی صنعت در کشور داریم که
بدون مجوز محیط زیست در حال فعالیت

مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

هستند .ما به تمامی این صنایع تاکید
کردهایم که با دریافت وام از صندوق ملی
محیط زیست مشکالت محیط زیستی

تهران تحت تاثیر خشکسالی است .از

خود را برطرف کنند و بهصورت قانونی به

این میان شهرستانهایی چون بهارستان،

فعالیت ادامه دهند ».تجریشی با اشاره

پاکدشت ،پیشوا ،شهریار و قدس از استان

به اینکه نباید مشکالت حوزه کسبوکار را

تهران و همینطور لنجان ،سمیرم ،خوانسار،
و

برگردن محیط زیست انداخت ،گفت« :بهتر

میاندشت

است وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهطور

و برخوار از استان اصفهان صددرصد
شدت ،مدت و فراوانی بادهایی که از جنوب

محیط زیست بیش از  ۱۷۵پروژه عمرانی،

او ادامه داد« :به این ترتیب درحال حاضر

رصد نقشههای سازمان هواشناسی و

خمینیشهر،

دهیم .پیش از این در سازمان حفاظت

صورت آن پروژه میتواند بدون مجوز

 90درصد مساحت اصفهان

بوئینزهرا

ت محیطی پاسخ
ممکن به استعالمات زیس 

دستگاههای مختلف پاسخ دهد .در غیراین

اصفهان و  56درصد از مساحت استان

دوغبار همراه با مازوت و کانیهای فلزی را به صدا درآورده و میگوید در زمستان گذشته آنچه در
پتروشیمی .این سازمان زنگ خطر گر 

«تالش ما این بوده که در کوتاهترین زمان

است در مدت مشخصی به استعالمات

نشان میدهد که 89.1درصد از مساحت

تغییر اقلیم این بار به سالح جهت باد مجهز شده است .آخرین پژوهش سازمان زمینشناسی کشور نشان میدهد که جهت حرکت باد

میشو د » .
مسعود تجریشی در توضیحی گفت:

مرحله اجرا رسیده بود .این سازمان موظف

چون اصفهان و تهران میبیند ،مناطقی که

غالب معکوس شده و به جای شمال و غرب،این بار بادهای کشور از جنوب و شرق میوزند؛ دقیقا از روی مناطق بیابانی و کارخانههای

بهانههای وزارت صنعت خواند و به ایسنا

مشخص به ما اعالم کند که کدام یک از

مساحتشان تحت تاثیر خشکسالی است.

پروژهها معطل محیط زیست مانده است.

طبق اطالعات سازمان زمینشناسی کشور،

ما باید شرایط سرزمین را درنظر بگیرم.

کالنشهر اصفهان 10.7میلیون هکتار وسعت

ل حاضر وضعیت آب در شرایط خوبی
درحا 

دارد و 9.8میلیون هکتار آن عرصه طبیعی

نیست و باید در تخصیص آب به پروژهها

است؛ تقریبا  90درصد کل مساحتش.

دقت الزم را داشته باشیم .اگر محیط

یک سوم از کل این عرصههای طبیعی

زیست با پروژهای مخالفت کرده ممکن

اما بیابان است .این سازمان که از سال

است به دلیل ناقص بودن یا نداشتن

 93به عنوان یکی از اعضای کمیته ملی

ارزیابی محیط زیستی باشد».

مقابله با گردوغبار ،شناسایی و پهنهبندی

تجریشی افزود« :ظرفیت بارگذاریهای

سرچشمههای تولید و انتشار گردوغبار را
بر عهده دارد مدعی است که کانون اصلی
گردوغبار در اصفهان دشت سجزی و
بیابانهای انارکاند؛ دو نقطهای که حاال
درست در مسیر بادهای جنوبی و شرقیاند.

بادهای غالب کشور که پیش

گنجایش آن بوده و دیگر نمیتوانیم هر

از این از سمت شمال و غرب

کجا که خواستیم پتروشیمی یا پاالیشگاه

میوزیدند حاال از جنوب و
شرق میوزند .این تغییر جهت

شدت و فراوانی بادهای جنوبی در حال

مراکز جمعیتی را رودرروی

افزایش است و در مقاطعی این بادها

بادهایی قرار میدهد که حاال

پدید آمده که در سالیان قبل ایجاد نشده
است ».نشانههای این تغییر جهت از 15
سال پیش هویدا شد« .تقریبا از یک دهه
پیش سیگنالهای این موضوع هویدا شد و

راهاندازی کنیم ».معاون محیط زیست
انسانی در بخش دیگری از صحبتهای خود
ل حاضر وزارت صنعت
با بیان اینکه درحا 
بهدنبال آن است که برای فعالیتهای
معدنی در مناطق محیط زیستی از ما

از نقاط بیابانی و مراکز صنعتی

استعالم نکند ،تصریح کرد« :این موضوع

و کارخانهای پتروشیمی

خطر بسیار بزرگی است چراکه مناطق

برمیخیزند

شواهدی از تغییرات در جریانهای عمومی

صنعتی در بسیاری از نقاط کشور بیش از

جو دیدیم .دو شاهد اولیه داشتیم .حدود

چهارگانه محیط زیستی امانتهایی برای
نسل آینده هستند و ما نمیتوانیم این
مناطق محدود را مانند سایر نقاط سرزمین

 15سال پیش توفان گونو از اقیانوس هند

بدون نظارت و ارزیابی تخریب کنیم».

به سواحل ما رسیدند ،در حالی که پیش از
این چنین سابقهای نشده بود .در یک دهه
گذشته هم شاهد رکوردهای دمایی شدید

مشکل معیشتی
علت قاچاق چوب

در تابستان بودیم .در طول این یک دهه
رصد اطالعات هواشناسی نشان داده که

پایش

لوبختیاری
درچهارمحا 

چهار هزار هکتار از جنگلهای هیرکانی آلوده شد

تالش برای مقابله بیولوژیک با «تیالپیا» در شادگان
معاون محیط زیست دریایی و تاالبی
سازمان حفاظت محیط زیست گفت« :با
همکاری مرکز تحقیقات شیالت در حال
بررسی راه حلی به روش بیولوژیک برای
مقابله با گونه مهاجم ماهی تیالپیا در تاالب
شادگان هستیم».
تیالپیا یکی از  ۱۰۰گونه مهاجم شناخته شده
در جهان است که از سال  ۱۳۹۰بود برای
اولین بار به آبهای کشور راه یافت و از
طریق آبراهه اروند از عراق به تاالب شادگان
رسید .اکنون عالوه بر اینکه بخش زیادی
از تاالب را اشغال کرده بیشتر رودخانههای
خوزستان را نیز آلوده کرده و این مساله
ناراحتی اهالی بومی را به همراه داشته
است ،شورای پدافندغیرعامل خوزستان ،در
سال  ۱۳۹۵این ماهی را به عنوان یکی از

محیط زیست انجام گرفته است و گونههای

باشد ،مثال گونههایی باشند که خوراکش

تهدیدات زیستی خوزستان معرفی کرده و

بومی را با ارقام باال یعنی  ۶میلیون قطعه در

گونه تیالپیا باشد؛ این جزو تحقیقاتی

بعضی گزارشها نشان میدهد که اکنون

یک نوبت و  ۹میلیون قطعه در یک نوبت

است که درباره آن با مرکز تحقیقات شیالت

نزدیک  ۸۰درصد تاالب را فراگرفته است.

دیگر در تاالب شادگان رهاسازی کردیم تا

مذاکره کردیم و در تالشیم تا بتوانیم به یک

احمدرضا الهیجانزاده به ایرنا گفت« :به

بتوانند به سرعت جایگزین تیالپیا شوند و

راهکار اصولی برسیم و زمانی که به آن راهکار

دنبال راهکاری به روش زیستی برای مقابله

یا حداقل کاهش گونههای بومی را جبران

رسیدیم بر اجرای آن تاکید میکنیم».

با این گونه مهاجم هستیم چون تحقیقات

کنند».

معاون محیط زیست دریایی و تاالبی

نشان داده که هیچ روشی به جز روش

او در ادامه تاکید کرد« :اما کاری که باید

سازمان حفاظت محیط زیست درباره نتیجه

زیستی جواب نمیدهد».

انجام شود این است که باید به دنبال

رهاسازی دو مورد ماهی بومی در تاالب

معاون محیط زیست دریایی و تاالبی

گونههایی باشیم که هم سازگار با شرایط

شادگان نیز گفت« :بعد از رهاسازی نتایج

سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:

تاالب و هم بومی آن منطقه باشند و هم

اولیهای گرفته شد اما همچنان نیاز به بررسی

«البته تاکنون نیز اقداماتی از سوی سازمان

بتواند با تیالپیا مقابله بیولوژیک داشته

و تحقیقات بیشتری دارد».

هجوم پروانه تخمانگشتری ،به عرصههای جنگلی مازندران
رئیس اداره حفاظت و حمایت ادارهکل

به گفته او ،بخش «کجور» نوشهر« ،رویان»

منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه

نور ،ارتفاعات جنگلی «دلیر»« ،ناتر» در

نوشهر خبر داد که پروانه تخم انگشتری

چالوس« ،جنت رودبار» رامسر و «دوهزار

ساقه خوار حدود چهار هزار هکتار از سطح

و سه هزار» در تنکابن با طغیان این آفت

عرصههای جنگلی در غرب استان را آلوده

آلوده شده است.

کرده است.

اشرفینیا گفت« :هم اینک مناطق «لوس»

پروانه تخم انگشتری یکی از آفات درختان

حوالی بخش «بلده» از توابع شهرستان

میوه و جنگلی در ایران است که خسارت

نور« ،الشک» کجور« ،درجان» تنکابن جزو

آن مشابه ابریشمباف ناجور و طرز زندگی

مناطق بحرانی است و کارشناسان در حال

آن هم به این حشره شبیه است .با این

عملیات محلولپاشی و هرس گونههای

تفاوت که پروانه تخمانگشتری تودههای

آلوده به این آفت هستند».

تخم خود را مانند حلقه انگشتری به پهنای

رئیس اداره منابع طبیعی مازندران با

 ۸تا  ۱۰میلیمتر دور تا دور سرشاخهها

بیان آنکه این آفت بیشترین آسیب

قرار میدهد .این حشره تاکنون در کرج،

را به گونههای مناطق پاییندست مانند

طالقان ،استانهای گیالن و مازندران،

زرشک و ولیک وارد میکند ،افزود« :برای

گرگان ،خراسان و استانهای مرکزی دیده

کاهش جمعیت این پروانه عالوه بر هرس

شده و در جنگلهای شمال هم از برگهای

و محلولپاشی ،حذف النههای الروی،

درختان جنگلی تغذیه میکند.

سوزاندن شاخ و برگهای آلوده و دفن آنها

غالمحسن اشرفینیا با ابراز نگرانی از

نیز انجام میگیرد.

روند رو به افزایش جمعیت این پروانه در

او افزود« :با ادامه طغیان این پروانه ممکن

سطح جنگلهای این منطقه به ایرنا گفت:

است امسال سطح عرصههای آلوده به حدود

«گزارشها و پایشهای کارشناسان از سطح

پنج هزار هکتار هم برسد و آسیب آفت به

عرصههای مرتعی و جنگلی حاکی از آن

باغهای باغداران دور از انتظار نیست .این

است که این آفت حدود چهار هزار هکتار

ی بوده و هر سال از اواسط فروردین
آفت بوم 

از نقاط جنگلی تا ارتفاع  ۵۰۰متر را آلوده

تا اوایل خرداد طغیان میکند اما در یکی

کرده و از این میزان حدود  ۵۰۰هکتار آن در

 ۲سال گذشته حدود هزار و  ۵۰۰هکتار به

وضعیت بحرانی است».

سطح نقاط آلوده افزوده شده است».

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
چهارمحالوبختیاری

معیشتی

مسائل

جنگلنشینان را دلیل عمده قاچاق چوب
در این استان دانست.
اسماعیل صالحی با اشاره به این اگر
مردم حاشیه عرصههای طبیعی ،شغل
و درآمد کافی داشته باشند مجبور
به

بهرهبرداری

نخواهند

بود،

غیرمجاز
به

از

طبیعت

پیا مطبیعت گفت:

«از دستگا ههای متولی اشتغال انتظار

هم اینک مناطق «لوس»
حوالی بخش «بلده» از

داریم اعتباراتی برای ایجاد اشتغال
حاشیهنشینان جنگل اختصاص دهند
چرا که اگر این افراد شغل داشته

توابع نور« ،الشک» کجور،

باشند در حفاظت از جنگل میکوشند

«درجان» تنکابن جزو

و آن را از بین نمیبرند ».او شخم و

مناطق بحرانی هجوم
پروانههاست و کارشناسان در
حال عملیات محلولپاشی و
هرس گونههای آلوده به این
آفت هستند

شیار و قطع درختان را سبب ناپایداری
وضعیت جنگل و اقلیم دانست و عنوان
کرد« :تعداد  111محیطبان در عرصههای
مختلف منابع طبیعی از جمله جنگل
و مراتع استان فعال هستند که حدود
 80نفر آنها از طریق شرکتها مشغول
محیطبانی شده و مابقی از نیروهای
اداره منابع طبیعی هستند».
صالحی با بیان اینکه به ازای هر 30
هزار هکتار مرتع یک محیطبان و هر 6
هزار هکتار جنگل یک نیروی محیطبان
در استان فعال است ،گفت« :از مردم
انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه
تخریب

و

تصرف

عرصههای

منابع

طبیعی آن را با شمارههای تماس 1504
و  139که به صورت شبانهروزی فعال
است گزارش دهند».
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کشف بقایای روستای

عصر برنز زیر یک دریاچه

باستانشناسان در سوییس به بقایای
خانههایی از یک روستای عصر برنز در
زیر یک دریاچه دست پیدا کردهاند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آرتنیوزپیپر،
باستانشناسان بقایای یک روستا را در
دریاچه «لوسرن» واقع در سوییس کشف
کردهاند .بقایای این روستاها مدتها
در بستر گِ لی رودخانه پنهان شده بود
تا اینکه یک پروژه لولهکشی منجر به
کشف نشانههایی از وجود این روستا شد.
در مارس  ،۲۰۲۰به دنبال کاوش در این
دریاچه آثار سفالین و الوار کشف شدند
که گروهی از باستانشناسان آنها را به
عنوان آثار ماقبل تاریخ شناسایی کردند.
با بررسی دقیق مشخص شد این آثار

کمتر از وضعیت کنونی بوده تعلق دارند.
با ادامه کاوشها در این محل و کنار هم
گذاشتن شواهد کشفشده مشخص شد

| گنجینه کاخ گلستان |

به  ۱۰۰۰پیش از میالد یعنی عصر برنز
و زمانی که سطح آب دریاچه پنج متر

این الوارها در واقع بخشی از خانههایی
هستند که زمانی در کنار این دریاچه ساخته
شده بودند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
«لوسرن» حدود  ۲۰۰۰سال قبلتر از آنچه

کاخ گلستان  125سال پس از ترور شاه قاجار ،دستمال آغشته به خون ناصرالدینشاه را رونمایی کرد

نمایش دستمال خونین شاه

پیش از این تصور میشد ،ساخته شده است.
ساخت سکونتگاههای اینچنینی در فاصله
 ۵۰۰۰تا  ۵۰۰سال پیش از میالد رواج
داشت .با توجه به سالم باقی ماندن آثار
تاریخی ارگانیک همچون الوارهای لوسرن،

آفرین امامی ،مدیر کاخ موزه گلستان :دستمالی که بعد از ترور شاه
برای جلوگیری از خونریزی بیشتر او روی جای اصابت گلوله گذاشتند در گنجینه کاخ نگهداری میشود

در سال  ،۲۰۱۱بقایای خانههای ماقبل

|پیام ما| اندازه دستمال  ۳۸در  ۲۸سانتیمتر است .لکههای خون بر تار و پودش خشکیده و پوسیده .دستمال روایتی از  125سال

یونسکو اضافه شد.

نرا پاره کرده به توی
در هفدهم ذیقعده روز جمعه برای بستن خون دهان زخم تپانچه که به زیر سینه چپ خورده از جیبش درآورده کنار آ 

مکانهایی که این آثار را در خود جای دادهاند
اطالعات جدیدی درباره زندگی اروپاییها در
عصر برنز و عصر نوسنگی ارائه میدهند.
تاریخ اطراف آلپ به فهرست میراث جهانی

پیش میگوید .در یک بعد از ظهر جمعه «دکتر شیخ محمد» در سال ۱۳۱۳رویش به خط خوش نوشت« :دستمال شاه شهید است که

زخم داخل کرده که برای حرکت دادن جسد خون نیاید و این قسمت دیگر را بهطور یادگار خونآلوده نگاه داشتم ».این دستمال ،دیروز،
 25سال پس از ترور ناصرالدینشاه رونمایی شد.

هشت کتاب برتر
درباره موزهها

موزههای سراسر جهان هر چند تحت تاثیر
شیوع کرونا مدتهاست میزبان عالقهمندان
و دوستان هنر نیستند اما با فراگیر شدن
واکسیناسیون و فروکش کردن موج ویروس،
درهای این مکانهای مرموز ،رازآلود و
تماشایی گشوده میشود .شاید یکی از
مهمترین نمادهای فرهنگی هر شهر و کشور
موزههای آن باشند؛ از مهمترین مکانهایی
که دوستداران هنر و فرهنگ را با تاریخ و
گذشته هر قوم و سرزمین آشنا میکنند و
پنجرهای به گذشته و گاهی آینده میگشایند.
گاهی هم موزهها دستمایه تولید ادبیات
داستانی میشوند و به دنیای فیلم و سینما
راه مییابند .هنرآنالین به بهانه بازگشایی
احتمالی موزهها در فرانسه و دیگر کشورهای
اروپایی در آینده نزدیک ،نگاهی به هشت

این دستمال کنون با شماره
اموال  ۱۳۰۲به ابعاد  ۳۸در
 ۲۸سانتیمتر در گنجینه کاخ
گلستان نگهداری میشود
که تصویری از آن به نمایش
گذاشته شده است .امضای زیر
متن نوشته شده بر دستمال
هم به دکتر شیخ محمد خان
احیاء الملک اشاره دارد که
روز حادثه در حرم عبدالعظیم
حضور داشت

کتاب برتر درباره موزهها انداخته است .یک.
کتاب اتکینسن که در  ۱۹۹۵منتشر شد و
به شکلی شگفتانگیز نشان داد یک موزه
چگونه میتواند زندگیهای گذشته را به امروز

ترور ناصرالدینشاه قاجار به دست میرزارضای

محمدحسین امینالضرب خدمت میکرد،

کرمانی ،یک رعیت ساده فصل مهمی از تاریخ
معاصر ایران است؛ این اولین شاهکشی

با کاردی که در اختیار داشت مقصود خود

است که رخ داده و برخی میگویند حادثه

را انجام دهد اما احتیاط کرد که مبادا کارگر

بوده است .حاال دستمال آغشته به خون در
گنجینه مجموعه جهانی کاخ گلستان نگهداری

جهانی کاخ گلستان درباره این دستمال

میشود.

خونین گفته است« :بعد از ترور شاه

دیروز ،سالروز ترور شاه قاجار بود۱۲۵ .

دستمالی را برای جلوگیری از خونریزی

سال قبل در چنین روزی در آستانه مراسم

بیشتر او روی جای اصابت گلوله گذاشتند

پنجاهمین سال تاجگذاری ،ناصرالدینشاه

و پیکر بیجانش را سوار درشکه کردند.

قاجار کشته شد .صبح دوازدهم اردیبهشت

یکی از همراهان شاه دست توی آستین

 ،۱۲75شاه قاجار به شکرانه پنجاهمین

لباس شاه کرد و برای مردم دست تکان

سالگرد سلطنت به زیارت حضرت عبدالعظیم

داد تا مردم تصور کنند شاه زنده است».

در شهر ری رفت اما حکومت او به پنجاه سال

به گفته او پیکر شاه را از در عالی که امروز

نرسید و جشنی پنجاهمین سال سلطنت

در خیابان ناصر خسرو واقع شده و همین

را عزا کرد .میرزارضا کرمانی ،او را جایی به

روزها قرار است به زودی بازگشایی شود

پیوند بزند .دو« .نگهبان چیزهای گمشده»

گلوله بست که چند سالی پیشتر به دستور
شاه قاجار ،سیدجمالالدین اسدآبادی را

به کاخ گلستان رسید ،دیگر جانی بر بدن

بازداشت کرده بودند .آن صبح اردیبهشتی،

ند ا شت .

میرزا رضا انتقام ستمکشیها و بدرفتاریها

این دستمال اکنون با شماره اموال ۱۳۰۲

با سیدجمالالدین را گرفت.

به ابعاد  ۳۸در  ۲۸سانتیمتر در گنجینه

لول یک رعیت ایرانی خارج شد از حرکت

در موزه نمیگذرد اما هوگن داستان مردی را

ایستاد .میرزا رضا چند سال پیش از آن هم

به تصویر میکشد که هر چیزی به دستش

وقت تعزیهخوانی تکیه دولت که در غرفه حاج

میرسد جمع میکند و داستانهای پشت
آنها را برای خودش تصور و روایت میکند.
سه« .موزه معصومیت» اورهان پاموک:
شبیه شخصیت اصلی رمان هوگن ،اینجا هم
پاموک داستان مردی را روایت میکند که
موزهای شخصی دارد و تمام اشیای مربوط
است .چهار« .شب در موزه» میالن ترنچ:
بیتردید فیلم سینمایی «شب در موزه» بن
استیلر محصول  ۲۰۰۶بسیار مشهورتر از کتاب
مصوری است که ترنچ ،نویسنده و تصویرگر
کرووات درباره ماجراهای یک موزه عجیب
نوشته بود .پنج«.سهره طالیی» دونا تارت:
 ۲۱سال پس از نوشتن کتاب اول خود ،تارت
در موزه هنر متروپولیتن را روایت میکند.
پسری که مادرش را در انفجار از دست داده،
یک تابلو با خود میبرد و...
شش .وحشت در موزه» اچپی الوکرافت:
نام داستانی کوتاه که الوکرافت نوشت و بر
کتاب مجموعه داستانهای او نهاده شد .این
نویسنده در اصل «وحشت در موزه» را با نام
هیزل هیلد در  ۱۹۳۳نوشته بود.
هفت« .اتاق جنایت» پیدی جیمز :برای
ارتکاب یک جنایت کجا بهتر از موزههای
تو در تو که برای نمایش ابزارهای همین
کار طراحی شدهاند؟ ملکه جنایینویسی
انگلیسی این بار کارآگاه خود آدام دالگلیش
را برای یافتن قاتل راهی موزه میکند .هشت.
«مردان آثار یادبود» رابرت ام ادسل :این
کتاب غیرداستانی در  ۲۰۰۹منتشر شد و منبع
الهام فیلم سال  ۲۰۱۴جورج کلونی به همین
نام بود .ادسل در کتاب خود روایتی دقیق
از تالش برای آزاد کردن آثار هنری از دست
نازیها ارائه کرده است.

صدمین پایگاه میراثفرهنگی
به صورت متمرکز بر روی
قلعه ایرج کار میکند و این
امکان را فراهم میآورد تا
ارتباط فرهنگی قلعه ایرج
پیشوا را با سایتهای اطراف
در شهرستان و خارج از
بررسی کرده و به تعیین
حریم و حفاظت از سایر
آثار شهرستان و شناسایی و
معرفی بهتر آنها کمک میکند

شخص میرزا رضای کرمانی است که گوشه

دانهدرشتی به گردن او آویختند و به آن قفل

تاریکی سرپا نشسته ،دستها را بر روی زانو

زدند .با اینکه او را جسما و روحا شکنجه

و سر را بر روی دستها گذارده ،در دریای فکر

کردند ،نام کسی جز جمالالدین اسدآبادی

و خیال فرو رفته بیآنکه تغییر وضعی به خود

را نبرد.

بدهد یا کلمهای بگوید .در این حال دو تن از

برخالف تصور مردم که گمان میکردند میرزا

زوار در طرف دیگر ایوان نشسته با یکدیگر

رضا بعد از کشتن شاه چند روز بیشتر زنده

صحبت داشته درضمن سخن میگویند فردا

نمیماند او را نزدیک به چهار ماه در توقیف

شاه به زیارت میآید قرق هم نمیباشد .چون

نگاه داشتند .در این مدت به طریق مختلف

تاکنون رسم بوده است هر وقت شاه به این

سعی کردند نام همدستان و شرکای جرم را

مزار مشرف میشده صحن و حرم را به کلی

از زبانش بیرون بکشند ،ولی آخر مشخص

قرق مینمودند .به محض آنکه از زبان این

شد علت محرک اصلی میرزا همان تعدیات و

دو زوار شنیده میشود شاه فردا به زیارت

ستمهایی بود که کامران میرزا و وکیلالدوله

میآید و قرق هم نیست ،مجسمه فکر و

دربارهاش روا داشته بودند.

خیال در تاریکی زاویه ایوان به جنبش آمده

ناظماالسالم کرمانی در تاریخ بیداری نوشته

سر از روی دست و زانوی تحیر برداشته از

است :مظفرالدین شاه خیال کشتن میرزا رضا

روی تعجب میگوید شاه فردا اینجا میآید،

و قصاص آن را نداشت و کرار ًا گفته بود قصاص

قرق هم نیست».

و کشتن میرزا رضا تشفی قلب من نیست.

ناظماالسالم کرمانی که او نیز آن جمعه به

من اگر بخواهم انتقام بکشم باید تمامی اهل

زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بود در "تاریخ

کرمان را از دم تیغ و شمشیر انتقام بگذرانم .در

بیداری ایرانیان" فرجام میرزارضا بعد از قتل

نهایت مظفرالدینشاه اجازه اعدام میرزارضا را

ناصرالدین شاه را اینگونه روایت میکند:

داد و در نیمهشب سهشنبه (مرداد ماه ۱۲۷۵

«...اتفاقا در آن روز به زیارت حضرت

خورشیدی) در میدان مشق داری برپا شد و

عبدالعظیم رفته بودیم .در مدرسه نشستیم

میرزا را سربازها دو ردیف تفنگ در دست به

و منتظر رفتن شاه شدیم که یک دفعه

پای دار آوردند و او را به دار زدند و پس از چند

دیدیم درها را میبندند و میگویند شاه را

روز جسد او را به گورستان حسنآباد که بعدها

تیر زدهاند .چون تا یک اندازه احتمال صدور

اداره آتشنشانی شد ،بردند و دفن کردند.

فرجام میرزا
تاریخ ایرانی نوشته است :یحیی دولتآبادی
که شب قبل از ترور ناصرالدینشاه همراه
با جمعی از دوستان خود به زیارت حضرت
عبدالعظیم رفته و میرزا رضا را در حال
زیارت و تفکر دیده بود در خاطرات خود
اینچنین شعف میرزارضا را بهگاه مطلع
شدن از قصد شاه قاجار برای زیارت حضرت

گلستان تنها میراث جهانی تهران

این امر را از میرزا رضا میدادیم ،رفتیم دم
منزل او که استعالمی کنیم .شخصی فراش
آنجا ایستاده گفت آقایان زود بروید و در
اینجا نمانید که برایتان خطر دارد .باری فورا
از دور سالمی به حضرت عبدالعظیم داده و
روانه شهر شدیم .دربین راه کالسکه شاهی
را دیدیم که با سوار زیادی به شهر میآورند.
به فاصله پانصد قدم میرزا رضا را در درشکه
سوار کرده متجاوز از پانصد نفر سوار اطراف
او را گرفته میآوردند به شهر و میرزا رضا
با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از
جبهه بیگناهان مشهود میشد به اطراف
به لسان حال میگفت ای اهل ایران من
به تکلیف خود عمل کردم و درس خود را
به شما تعلیم کردم ».میرزارضای کرمانی
بعد از ترور شاه دستگیر شد و او را به
تهران آوردند .فرجام او اعدام بود اگرچه
مظفرالدین شاه خیال کشتن او را نداشت
و بارها از قول او نقل شده بود که «قصاص
و کشتن میرزا تشفی قلب من نیست .من
اگر بخواهم انتقام بکشم باید تمام اهل

کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر  ۴۴۰سال یکی
از منحصر به فردترین مجموعههای تاریخی
ایران است .نام گلستان این مجموعه ریشه
در تاالری به همین نام دارد که از بناهای عهد
آقا محمدخان قاجار بوده و در سال  ۱۲۱۶ه .ق
و در عهد فتحعلیشاه قاجار به پایان میرسد.
کاخ گلستان از عهد صفویه تا دوران معاصر
دستخوش تغییراتی شده است .بنیان کاخ
گلستان به دوران شاه عباس صفوی و به سال
 ۹۹۸ه .ق و با احداث چهار باغی در داخل حصار
شاهطهماسب و بعدها و در زمان شاه سلیمان
صفوی ( ۱۰۷۸ – ۱۱۰۹ه .ق) با ساخت دیوان
خانهای در همان محدوده چنارستان شاه عباسی
شکل میگیرد ولی امروزه از آن بنیانها اثری در
میان نیست .داشتههای موجود کاخ گلستان از
لحاظ دیرینگی محدود به بخشی از آثار و ابنیه
از دوران زندیه بوده و فراتر از آن نمیرود .کاخ
گلستان در دوم تیرماه  ۱۳۹۲خورشیدی و در
سی و هفتمین اجالس ساالنه کمیته میراث
جهانی سازمان یونسکو به عنوان میراث بشری از
جانب یونسکو به ثبت رسید.

از آن به نمایش گذاشته شده است .امضای
زیر متن نوشته شده بر دستمال هم به
دکتر شیخ محمدخان احیاالملک اشاره
دارد که روز حادثه در حرم عبدالعظیم
حضور داشت.

فرماندار شهرستان پیشوا از راهاندازی

تعیین حریم و حفاظت از سایر آثار

صدمین پایگاه ملی میراثفرهنگی،

شهرستان و شناسایی و معرفی بهتر

گردشگری و صنایعدستی در قلعه ایرج

آنها کمک میکند ».او گفت« :با فعالیت

شهرستان پیشوا خبر داد.

این پایگاه شرایط برای ثبت جهانی اثر

حسین عباسی گفت« :پیشوا به واسطه

آماده میشود و میتواند به عنوان اثر

پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی،

منتخب استان تهران برای ثبت جهانی

از آثار و محوطههای تاریخی فراوانی

یونسکو انتخاب شود که فرصت بسیار

برخوردار است که قلعه ایرج یکی از

ارزشمندی است .در نخستین گام و با

مهمترین این آثار است که مربوط به دوره

توافق میراثفرهنگی و سازمان برنامه

ساسانیان و بزرگترین قلعههای خشتی

 ۵۰میلیارد ریال برای

و بودجه مبلغ

جهان محسوب میشود».

پایگاه ملی قلعه ایرج در نظر گرفته شده

او با اشاره به سفر معاون اجتماعی معاون

است ».قلعه ایرج یازدهم شهریور  ۸۲به

اول رئیسجمهوری به پیشوا و پیگیری

شمار  ۹۸۳۵در فهرست آثار ملی ایران به

راهاندازی پایگاه ملی میراث گفت« :با

ثبت رسیده؛ اثری کهن و منحصر به فرد

راهاندازی پایگاه ملی قلعه ایرج ،زمینه

که بیتوجهی سبب تاخت و تاز عوامل

حفاظت و صیانت از اثر فراهم شده و

طبیعی و دخالتهای انسانی و تخریب

فعالیتهای پژوهشی و کاوش به صورت

آن شده است.

م میشود».
م انجا 
مداو 

نظر مورخان بر آن است که قلعه ایرج

عباسی تصریح کرد« :تاکنون کاوش

یک دژ نظامی بوده و نظامیان در آن

چندانی برای این اثر انجام نشده و

مستقر بودهاند گرچه مشخص نیست که

چندین مرحله مستندسازی ،گمانهزنی

چه سلسلهای و در چه تاریخی آن را بنا

و الیهبرداری صورت گرفته که خیلی

کردهاند ولی برخی آن را مربوط به دوره

فرماندار پیشوا افزود:

کیانیان می دانند که آن را برای مقابله از

«این پایگاه به صورت متمرکز بر روی

حمله تورانیان احداث کردهاند .آجرهای

قلعه ایرج کار میکند و این امکان را

به کار رفته در این قلعه به دوره ساسانیان

فراهم میآورد تا ارتباط فرهنگی قلعه

بر میگردد و آثار کشف شده از این قلعه

ایرج را با سایتهای اطراف در شهرستان

قدیمی قدمت آن را به بیش از  ۳هزار

و خارج از شهرستان بررسی کرده و به

سال پیش از میالد میرساند.

محدود است».

که صورتش درست تمیز داده نمیشد .این

حیاط آبدارخانه زندانیاش کردند و زنجیر

کاخ گلستان نگهداری میشود که تصویری

قلعه ایرج به صدمین پایگاه ملی میراثفرهنگی تبدیل میشود

به عشق پنهان خود را در آن جمع کرده

در سومین کتابش داستان انفجار یک بمب

امامی،

مدیر مجموعه

میراث

به کاخ وارد کردند ،اما هنگامی که پیکر

قلب شاه قاجار با گلولهای که از تپانچه پنج

روث هوگن :گرچه به معنی مرسوم داستان

نیفتد و کارها بدتر و سختتر شود.
آفرین

آن دستمال خونین

ایوان شخصی در لباس کسبه دیده میشد

از دستگیری ،نخست در اتاق کوچکی در

خود مینگریست و نظاره مردم میکرد .گویا

به هنگام گردش شاه در غرفهها نیت کرد

آن بعدازظهر جمعه ،جرقه انقالب مشروطیت

عبدالعظیم روایت میکند« :در تاریکی زاویه

کرمان را از دم تیغ انتقام بگذرانم ».بعد

| میرزا رضای کرمانی ،پیش از اعدام |

«پشتصحنه موزه» کیت اتکینسن :نخستین
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ین صفحه می خوانیم

صنایع دستی
از سوی پروژه مالکیت فکری ایران و سوئیس انتخاب شد

زیلوی میبد پایلوت مدیریت نشانه جغرافیایی صنایعدستی

زیلوی میبد از سوی پروژه مالکیت فکری

او نقش مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت

جغرافیایی با هدف کمک به تولیدکنندگان

ایران و سوئیس ب ه عنوان پایلوت اجرای

و امالک کشور را در اجرایی شدن این پروژه،

بهمنظور بهرهمندی از منافع اقتصادی

سیستم مدیریت نشانه جغرافیایی در

نمونهای از یک همکاری سازنده خواند و از

نشانه جغرافیایی ،ارتقای رقابتپذیری،

بخش صنایعدستی انتخاب شد.

همه دستاندرکاران در این خصوص تشکر

تجاریسازی و ایجاد تاثیر مثبت بر توسعه

معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی،

کرد.

اقتصادی از حمایتهای ویژه برخوردار

گردشگری و صنایعدستی با اعالم این

در این رابطه همچنین مونا کنعانیان ،نماینده

میشود».

خبر درباره پروژه مالکیت فکری ایران و

پروژه در ایران توضیح داد« :زیلوی میبد به

به گزارش میراثآریا ،ایران تا امروز موفق

سوئیس توضیح داد« :پروژه مالکیت

مدت دو سال از کمکهای فنی پروژه در

به ثبت  ۹محصول صنایعدستی از سوی

فکری ایران و سوئیس در هماندیشی با

قالب برنامهها و نشستهای آموزشی و

سازمان جهانی مالکیت فکری بهعنوان

مسئوالن ایرانی ،زیلوی میبد را که قبال

تبادل تجربه با متخصصان مجرب سوئیسی

نشانه جغرافیایی در سطح بینالمللی

بهعنوان نشانه جغرافیایی در سازمان

و بینالمللی در زمینه بهبود و ارتقای زنجیره

شده است و تالش برای بهرهمندی سایر

جهانی مالکیت فکری ( )WIPOبر اساس

ارزش نشانه جغرافیایی بهرهمند میشود».

نشانهای جغرافیایی در حوزه صنایعدستی

موافقتنامه لیسبون به ثبت بینالمللی

او اضافه کرد« :زیلوی میبد بهعنوان

از

این خدمات در دستور کار معاونت

رسیده بود ،به عنوان نشانه جغرافیایی

پایلوت نمونه مدیریت صحیح نشانههای

صنایعدستی کشور قرار دارد.

تحت پوشش پروژه در بخش صنایعدستی
انتخاب کرده است .این نشانه جغرافیایی
از کمکها و حمایتهای فنی پروژه
برای مدیریت و تجاریسازی برخوردار
میشود».
پویا محمودیان درباره علت انتخاب این
صنایع دستی گفت« :از دالیل انتخاب این
محصول ،فعالیت نتیجهبخش صنعتگران
این بخش از سال  ۲۰۱۸بوده است،
همچنین موفقیت بسیاری که زیلوی میبد
در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج
فارس و کشورهای همسایه به ویژه عراق
داشته از دیگر دالیل این انتخاب است».

پ
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گزارش سازمان جهانی انرژی از رشد  40درصدی فروش خودروهای الکتریکی در سال  2020خبر داد

الکتریکی هستند که بیش از  25میلیون
دستگاه از آنها فروخته شده است و عمده

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت

اتوبوسهای شهری نیز به سرعت به

اتاق تهران هشدار داد:

و فروش کامیونهای سنگین برقی اخیر ًا

خطر کمبود ذخایر دارو

آنها در آسیا استفاده میشوند.

استقبال مردم دنیا از خرید خودرو الکتریکی در دوره کرونا

اتوبوسهای برقی در حال تبدیل هستند

در کشور

رشد چشمگیری داشته است ،زیرا عملکرد

مرکز پژوهشهای مجلس :چشمانداز توسعه خودروهای برقی در ایران را مبهم است

باتری آنها بهبود پیدا کرده و میتوان
مسیر طوالنیتری را با آنها رانندگی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی

وسایل نقلیه الکتریکی نقشی کلیدی در

تهران گفت :اصرار بر تداوم برخی سیاستهای

مقابله با تولید گازهای گلخانهای دارند

غلط ،میتواند به ذخایر دارویی کشور آسیب

و سهم آنها در کاهش انتشار گازهای

توگو با
وارد کند .محمود نجفیعرب در گف 

گلخانهای امروزه مشهود است به ویژه که

ایسنا ،اظهار کرد :متاسفانه با وجود آنکه بخش

سرعت تولید برق بدون تولید کربن هم در

خصوصی در طول سالهای گذشته بارها اعالم

جهان رو به افزایش است.

کرده که باید روند تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی

و باید توجه کرد که پیشرفت در یک بخش

برای دارو متوقف شود اما در عمل ما نه تنها

باید همراه با پیشرفت در بخشهای دیگر
در زمینه انرژیهای پاک باشد.
گزارش جدید در انتها سازمان جهانی
معتقد

انرژی

است

اگر

دولتها

سیاستهای رسیدن به اهداف حذف
انتشار گازهای گلخانهای را اجرا کنند،
شاهد گسترش بازار خودروهای الکتریکی
در این دهه خواهیم بود.

چشمانداز مبهم تولید خودرو

امروزه وسایل نقلیه دو و سه
چرخ الکتریکی ،از جمله
موتورسیکلتها و موپدها
بیشترین وسایل حملونقل
الکتریکی هستند که بیش
از  25میلیون دستگاه از آنها
فروخته شده است و عمده
آنها در آسیا استفاده میشوند

برقی در ایران

| | primer.com.ph

پارادایم

بازار خودرو نشان میدهد که این رشد در سال  2021هم ادامه دارد .این در حالی است که به دلیل رکود اقتصادی ناشی از همهگیری

حملونقل،

کندی صورت میگیرد و این موضوع برای فعاالن

صنعت ایران با یک تاخیر زمانی ،الگوی

صنعت دارو مشکل آفرین میشود .نجفی عرب
ادامه داد :یکی از اصلیترین کاالهای وارداتی

| روزنامهنگار |

کووید 19بازار خودرو با کاهش فروش روبهرو است.

بر اساس گزارشی که آژانس جهانی انرژی
منتشر کرده است ،صنعت خودروسازی
جهان در سال  2020به دلیل شوک بزرگ
همه گیری کووید 19-دچار ضرر شد اما
برعکس روندی که بازار خودرو به طور
کلی طی کرد ،بازار خودروهای الکتریکی
با رشد بیش از  40درصدی روبهرو شد و
همچنان هم با این روند در حال توسعه
است.
گزارش

«چشمانداز

2021

خودروی

الکتریکی جهانی  »IEAنشان میدهد که
با وجود اینکه همه گیری ویروس کرونا
سبب رکود اقتصادی شده است اما رکورد
فروش  3میلیون خودروی الکتریکی
جدید در سال  2020ثبت شده است که
 41درصد افزایش نسبت به سال قبل را
نشان میدهد در حالی که در این سال
بازار جهانی اتومبیل با کاهش  16درصدی
فروش روبهرو بوده است.
پژوهشها نشان میدهد که این حرکت
شدید و روبه افزایش در بازار اتومبیلهای
الکتریکی در این سال  2021هم ادامه
دارد چرا که فروش خودروهای الکتریکی
در سه ماهه اول سال  2021تقریب ًا دو و
نیم برابر بیشتر از مدت مشابه در سال
قبل است.
افزایش فروش در تعداد اتومبیلهای
الکتریکی

خودروهای

الکتریکی

در

جاد هها و خیابانهای جهان را به بیش
از  10میلیون دستگاه رسانده است ،این
یعنی تقریبا  1میلیون وانت ،کامیون و

اتوبوس برقی در جاد هها هستند.
برای اولین بار در سال گذشته ،اروپا

سراسر جهان ،به  145میلیون دستگاه در
سال  2030میرسد.

نشان میدهد.

به عنوان مرکز بازار جهانی ماشینهای

اما اگر دولتها تال شهای خود را برای

در ادامه

الکتریکی از چین پیشی گرفت .ثبت نام

رسیدن به اهداف بینالمللی آ بوهوایی

خودروساز از  20خودروساز بزرگ دنیا

خودروهای برقی در اروپا بیش از دو برابر

و انرژی سرعت ببخشند ناوگان جهانی

قصد خود را برای افزایش بیشتر مد لهای

شده و به  1.4میلیون نفر رسیده است ،

میتواند حتی به  230میلیون دستگاه

خودروهای

در حالی که در چین با  ٪9افزایش به 1.2

برسد،

همانطور که در سناریوی توسعه

سبک الکتریکی را اعالم کرد هاند .این

میلیون نفر رسیده است.

پایدار آژانس جهانی انرژی این تعداد

خودروسازان ،شرکتهای هستند که

90

فاتح بیرول  ،مدیر اجرایی آژانس جهانی

بیان شده است.

درصد از کل فروش جهانی خودرو را در

موجود

این

و

روند

افزایش

همچنین

تولید

هجده

انرژی در اینباره گفت« :وسایل نقلیه

اگر دولتهای سراسر جهان با هم متحد

الكتریكی نقش اساسی در دستیابی به

شوند تا هدف بلند پروازانهتری را برای

گزارش

هدف حذف انتشار گازهای گلخانهای در

رسیدن به هدف حذف انتشار گازهای

الکتریکی » 2021خاطرنشان میکند که

سراسر جهان دارند .اگرچه که خودروهای

گلخانهای تا سال  2050در جهان دنبال

دولتها با گسترش سیاستهای موجود

الکتریکی به تنهایی نمیتوانند این هدف

کنند،

الکتریکی

و حمایت مالی« ،ضربهگیری» برای بازار

را مقدرو کنند ».او ادامه داد« :روند

جهانی حتی میتواند بزرگتر شود.

اتومبیلهای برقی در برابر رکود سال 2020

فروش فعلی بسیار دلگرم کننده است

نکته مهم دیگر در مورد بازار خودرو

ایجاد کنند.

ناوگان

وسایل

نقلیه

اختیار دارند.
«چشمانداز

جهانی

خودروی

اما اهداف مشترک آبوهوایی و انرژی

الکتریکی جهان در سال گذشته این

کشورهای پیشرو همچنین برای حمایت

نیازمند گسترش سریعتر این بازار است

است که سهم پرداخت مشتری برای

از استانداردهای صرفه جویی در مصرف

دولتها باید زمینههای اساسی

اتومبیلهای الکتریکی سال گذشته 50

سوخت و کاهش تولید گازهای گلخانهای

را برای تسریع گسترش بازار وسایل نقلیه

درصد افزایش پیدا کرد و به  120میلیارد

با پشتیبانی خود از توسعه فناوری باتری

الکتریکی با استفاده از بستههای بهبود

دالر رسید در حالی که کمک هزینه

و استقرار زیرساختهای ایستگاه شارژ به

اقتصادی برای سرمایهگذاری در تولید

حمایتی دولتها برای پنجمین سال

موقعیت رقابتی خودروهای الکتریکی در

باتری و توسعه زیرساختهای شارژ این

متوالی در مجموع  14میلیارد دالر بود

بازار کمک میکنند.

خودروها ،انجام دهند».

یعنی با وجود آنکه سهم کمک هزینه

نکته قابل توجه دیگر این گزارش در

گزارش جدید آژانس جهانی انرژی نشان

دولتها از کل مبلغ کاهش یافته اما باز

مورد این است که تغییر مسیر وسایل

میدهد كه وسایل نقلیه الكتریكی برای

فروش باال رفته است و این نشان میدهد

حملونقل

نقلیه

رشد چشمگیر در دهه آینده آماده شدهاند.

که انتخاب مصرفکننده نقش مهمی در

الکتریکی ،بسیار فراتر از اتومبیل است.

این بازار دارد.

امروزه وسایل نقلیه دو و سه چرخ

بنابراین

بر اساس روند و سیاستهای فعلی،
تعداد

ماشینها،

وانت،

به

سمت

وسایل

کامیونهای

خودروسازان در سال  370 ،2020مدل

الکتریکی،

سنگین و اتوبوس برقی در جاد ههای

ماشین الکتریکی را ارائه دادهاند که 40

و موپدها بیشترین وسایل حملونقل

از جمله

موتورسیکلتها

داخل کشور است .با کند شدن تخصیص ارز،

به مواد معدنی و صنایع معدنی خاص این

وارد شدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده

خودروها ایجاد شود».
مرکز

درصد افزایش نسبت به سال گذشته را

ما در این حوزه ،مواد اولیه برای تولید دارو در

پیاده میکند و بنابراین انتظار میرود نیاز

پژوهشهای

و همین موضوع خطر کاهش ذخایر مواد اولیه،

همچنین

محدود شدن تولید و در نهایت کاهش توزیع

گفته است که تولید مواد معدنی مرتبط

دارو را افزایش میدهد .او خاطرنشان کرد :ما

با باتریها و بدنه خودروهای برقی و

همچنان امیدواریم که تصمیم گیران با توجه به

صادرات آنها ،برای کشور جذاب خواهد

نظر کارشناسان ،سیاستهای اجرایی در حوزه ارز

بو د .

دارو را تغییر دهند تا یکی از مهمترین حوزههای

در سال  99هم برخی شرکتهای خودرو

مرتبط با سالمت مردم ،بتواند با محدودیتهای

سازی ،خودرو برقی خود را معرفی کردند،
شرکت

کمتری فعالیت خود را ادامه دهد.

کارمانیا از خودروی «کارمانیا

از حدود سه سال قبل و همزمان با خروج آمریکا

 » eK۱که در در واقع همان همان «سودا
 » ۰۱ SAچینی است
گفت

از برجام ،دولت اعالم کرد که برای واردات برخی

رو نمایی کرد و

کاالهای اساسی ارز دولتی با نرخ ثابت ۴۲۰۰

طی قرارداد میان کمپانی چینی و

تومان در نظر خواهد گرفت .دارو نیز یکی از

کارمانیا ،این خودرو پا به خط تولید این

کاالهایی بود که در فهرست دریافت ارز دولتی

خودروساز ایرانی گذاشته است و در سال

قرار گرفت .در جریان بررسی الیحه بودجه سال

 1400تولید میشود .گفته شده قیمت این
خودرو در چین با یارانه دولتی معادل 17
هزار دالر است .در سال  99ایران خودرو
هم از احتمال تولید ورژن برقی خودرو
تارا خبر داد.
در زمینه تولید موتور برقی در سال 99
از ورود برخی شرکتهای دانشبنیان به
این حوزه خبر داده شده است اما بهترین
توصیف در مورد تولید وسایل حملونقل

هجده خودروساز از 20
خودروساز بزرگ دنیا قصد
خود را برای افزایش بیشتر
مدلهای موجود و افزایش
تولید خودروهای سبک
الکتریکی را اعالم کردهاند

 ،۱۴۰۰ابتدا نمایندگان مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی گفتند اما در نهایت و در جریان بررسی
اصالحیه بنا شد که الاقل تا نیمه سال جاری
تخصیص این ارز ادامه پیدا کند.

جذب  ۲۶۰۰میلیارد

تومان اعتبار برای توسعه
نیروگاههای تجدیدپذیر

الکتریکی در ایران چشمانداز مبهمی است
که مرکز پژوهشهای مجلس از آن یاد
کرده است.

مدیرکل دفتر بودجه ،تسهیل سرمایهگذاری و

بازار وسایل حملونقل الکتریک در ایران

تجهیز منابع مالی ساتبا گفت ۱۵۰ :میلیارد تومان

همچنان در دست شرکتهای خارجی

بهصورت ردیف درآمدی و  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد

است و از یک طرف تحریمها و مشکالت

تومان در قانون بودجه  ۱۴۰۰بهعنوان منابع مالی

واردات و از طرف دیگر قیمت باالی

جدید سازمان ساتبا برای توسعه نیروگاههای

این خودروها جای رقابتی برای وسایل

تجدیدپذیر و پرداخت مطالبات سرمایهگذاران

حملونقل برقی با دیگر خودروها نگذاشته

این حوزه جذب شد« .سجاد انجمشعاع» افزود:

ا ست .

تا پیش از این صورتحسابهای سرمایهگذاران
بخش نیروگاههای تجدیدپذیر فقط از محل
عوارض موضوع ماده  ۵قانون حمایت از صنعت

نیرو

برق پرداخت میشده است که با توجه به افزایش

ش برق و گاز
وعده عراق برای پرداخت مطالبات ایران در بخ 
وزیر نیرو در خصوص مطالبات ایران از عراق در بخش انرژی

خصوصی در این زمینه نیز پیشنهادهای قابل

دیگر در عرصه عمل نیز میبینیم که برای واردات

مسئلهای جدی و راهبردی است .احتما ًال

مجلس

کم درآمد و بیماران ادامه مییافت که بخش

بسیاری از داروها یا مواد اولیه ،تخصیص ارز با

یکی از کشورهای با صنعت و اقتصاد
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میشد و با شیوههای دیگری حمایت از اقشار

به فلسفه اصلی این ارز انتقاد داریم ،از سوی

مشابه را برای توسعه خودروهای برقی

سازمان جهانی انرژی اعالم کرده است که فروش جهانی خودروهای الکتریکی در سال  2020رشد  40درصدی را تجربه کرده است و

بدهند ،قطعا روند تخصیص این ارز متوقف

گذشته وجود داشته ،اظهار کرد :ما در کنار آنکه

چشمانداز توسعه خودروهای برقی
جدید

به نظر کارشناسان چندان اهمیت ندارد ،توضیح
داد :اگر بنا بود به نظر و هشدارهای ما گوش

که در روند تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی از سال

در ایران را مبهم دانست« :نیاز به این
در

او با بیان اینکه در میان سیاستگذاران توجه

سالمت اتاق بازرگانی تهران ،با اشاره به مشکالتی

که در آخرین روزهای سال  98منتشر

حوزه

سال  ۱۴۰۰نیز این سیاست اجرایی میشود.

دفاعی ارائه کرده بود .رئیس کمیسیون اقتصاد

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی
کرد

شاهد اجرای این درخواست نبودیم که حتی در

یک پیگیری مستمر روزانه است در عین حالی که تصمیم

زمینه شروع کردیم و امیدواریم به ترتیب با توجه به اولویت

گفت :در مقایسه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق بسیار

داریم از این محل ،منابع ارزی الزم برای سبد کواکس را هم

بندیهایی که داریم بتوانیم آب و برق را تامین کنیم .شرایط

عدد کمتری است و در حال پیگیری هستیم و وزیر برق

پرداختکنیم تا آن میزان واکسنی که وزارت بهداشت نیاز

کرونایی ،حساسیت تامین به موقع و کافی آب و برق در

عراق امروز وعده کردند که با سرعت بیشتری در هر دو بخش

دارد و برنامهریزی کردهاند زودتر وارد کشور شود.

داخل کشور را بیشتر میکند و ما متعهدیم آب و برق مورد

برق و گاز پرداختهای خود را انجام دهند.

اردکانیان با اشاره به سفر وزیر برق عراق به تهران و دیدار

نیاز مصرف داخلی را بتوانیم تامین کنیم .البته مردم هم در

«رضا اردکانیان» در نشست خبری مشترک با وزیر برق

او با وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران و بازدیدهایی که از

جریان هستند و همکاری خواهند داشت که امسال مصرف

عراق در پاسخ به سوالی درباره میزان صادرات برق ایران در

بخش صنعت برق و گاز کشورمان خواهند داشت ،از میزبانی

معقولی داشته باشیم .قراردادی که با وزارت برق عراق برای

تابستان امسال به عراق اظهار داشت :به دلیل ارتباطی که با

تهران از وزیر برق عراق تا فردا خبر داد و گفت :کمیسیون

صادرات داریم حداکثر حدود  1300مگاوات است.

همه کشورهای همسایه داریم امکان تبادل انرژی وجود دارد،

همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و عراق بعد از سالها،

او افزود :قرارداد ما با وزارت برق عراق بر اساس فرمولی است

یعنی از یک کشور همسایه برق میخریم و به کشور دیگر

سال گذشته در تهران برگزار شد و از طرف ایران ،وزارت نیرو و

که قیمت انرژی ،نهایتا به یورو میبایست به شرکت توانیر

همسایه برق میفروشیم.

از طرف عراق ،وزارت تجارت این کشور مسئول این کمیسیون

پرداخت شود .در سفر قبلی من به بغداد با توافقی که با

او افزود :چون کشوری که به ما برق میفروشد وجه آن را

هستند ،اما همکاریهای وزارت برق عراق با وزارت نیرو و

وزارت برق عراق و بانک تجارت این کشور انجام شد حساب

نقدا مطالبه میکند ،کشوری هم که برق میخرد وجه آن را

وزارت نفت وسعت زیادی دارد.

یورویی برای هر دو شرکت توانیر و ملی گاز در بانک تجارت

باید بموقع پرداخت کند .این از موضوعاتی است که برادران

او افزود :این سفر عمدتا در راستای تنظیم ترتیبهای مالی

عراق افتتاح شد و اگر قرارداد محترم بماند هر دو سمت آن

عراقی ما هم در جریان آن هستند و میدانند که همواره

برای پرداخت بدهیهای عراق به طور عمده به شرکت ملی

تالش کردیم شرایط آنها را هم در نظر بگیریم اما این موضوع

گاز ایران و مقداری هم به شرکت توانیر است و البته به قرار

نسبی و طرفینی است.

اطالع ،چارچوب خوبی را با وزیر نفت کشورمان توافق کردهاند.

اردکانیان گفت :در بخش واکسن هم دیروز رئیسجمهوری

اردکانیان ادامه داد :با توجه به این که از حدود یک ماه پیش،

اسالمی ایران اعالم کردند که دولت جمهوری اسالمی ایران

رئیسجمهوری به من دستور داد برای تامین ارز موردنیاز

یک و نیم میلیارد دالر برای واکسن در نظر گرفته و با

واردات واکسن از نقاط مختلف جهان با تایید وزارت بهداشت،

تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدامهای

درمان و آموزش پزشکی پیگیر باشم ،در نشست امروز هم

الزم از طرف بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و روسای

مذاکرات خوبی در این خصوص داشتیم ،البته تماسهای

کمیسیونهای مشترک همکاریهای اقتصادی در جاهایی

من به طور مستقیم با بانک تجارت عراق است و تقریبا روزانه

که منابع مالی داریم پیگیری تامین این منابع را میکنند.

با رئیس این بانک در تماس هستم.

او اظهار داشت :بنده به دلیل این مسئولیت در کمیسیونهای

اردکانیان در پاسخ به سوالی در خصوص کمبودهای احتمالی

مشترک با عراق و فدراسیون روسیه این کار را دنبال میکنم

آب و گاز برای صادرات انرژی به عراق از سوی ایران اظهار

و جزو اولویتهای کاری من به عنوان وزیر نیرو است.

داشت :طبیعی است که از مدتی قبل برنامهریزی را در این

محترم خواهد ماند .یعنی پرداختها یورویی صورت گیرد،

نرخ ارز و تورم در سالهای اخیر باعث بروز
مشکالت زیادی برای آنها شده است.

صادرات برق و گاز هم طبق قرارداد انجام میشود.

او با اشاره به پیشبینی سایر منابع مالی مورد

اردکانیان در خصوص نیاز برق عراق اظهار داشت :ما هم

اشاره در ماده  ۶۱قانون اصالح الگوی مصرف در

متوجه مشکل تامین و مصرف برق در عراق هستیم .مصرف

راستای عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت با

سرانه برق در عراق بسیار باالست؛ بخشی به خاطر شرایط

سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر ،گفت :در

اقلیمی و بخش بزرگتر آن به خاطر تلفات وسیع برق در

تبصرههای  ۲و  ۳این ماده ،از ارزش سوخت

شبکه توزیع است .تلفات انرژی در شبکه توزیع ایران حدود

صرفهجوییشده ،فروش برق و همچنین عدم

 9درصد و این رقم در عراق حدود  50درصد است.

ت محیطی بهعنوان این
تولید آالیندههای زیس 

او یادآوری کرد :از دو سال پیش پیشنهاد مکتوبی

منابع مالی یاد شده است .انجمشعاع ،از جذب

را در قالب یک قرارداد به وزارت برق عراق دادیم که

منابع مالی این قانون برای نخستین بار و پس از

شرکتهای ایرانی آمادگی دارند ظرف مدت حداکثر دو
سال تلفات شبکه توزیع برق عراق را از حدود  50درصد
به حدود  20درصد کاهش دهند و این یعنی افزایش
ظرفیت انرژی در عراق به میزان  30درصد که بسیار بیش
از انرژی وارداتی از ایران است ،اما متاسفانه این قرارداد
در حالی که از سمت شرکتهای ایرانی امضا شده و رقم
آن هم باال نیست و حتی پرداخت آن هم میتواند در
طول زمان صورت گیرد هنوز از سمت عراق امضا نشده
است.

شركتهای ایرانی آمادگی دارند
ظرف مدت حداكثر دو سال
تلفات شبكه توزیع برق عراق
را از حدود  50درصد به حدود
 20درصد كاهش دهند و این
یعنی افزایش ظرفیت انرژی
در عراق به میزان  30درصد كه
بسیار بیش از انرژی وارداتی از
ایران است

 ۱۰سال از تصویب آن خبر داد و خاطرنشانکرد:
با همکاری مجلس شورای اسالمی و سازمان
برنامه و بودجه منابع مالی تبصره  ۲به میزان
 ۱۵۰میلیارد تومان بهصورت ردیف درآمدی برای
ساتبا و همچنین منابع مالی تبصره  ۳در قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰تا سقف  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان بهصورت مستقیم به سرمایهگذاران بخش
تجدیدپذیرتعلق میگیرد .او درتشریح اقدامهای
سازمان ساتبا در راستای استفاده مناسب از
ظرفیت ایجاد شده ،گفت :با الهام از تجارب
موفق بینالمللی و با هماهنگی سازمان برنامه
و بودجه ،وزارت نفت و شرکت بورس انرژی،
طراحی حوالههای سوخت صرفهجوییشده در
دست اقدام است .مدیرکل دفتر بودجه ،تسهیل
سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا با اشاره
به قابلیت فروش این حوالهها در رینگ داخلی و
بینالمللی بورس انرژی ،افزود :هدف از طراحی
این حوالهها افزایش درجه نقدشوندگی است که
برای نخستین بار در صنعت برق به سرمایهگذاران
حوزه تجدیدپذیر تعلق خواهد گرفت.
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بخشهای مختلف آب ،کشاورزی ،محیط زیست و

هدایایی ،تقدیر شد.

دستگاههای مرتبط و با نمایش نقشههایی آغاز

و اکتیویتور  ۸۰درصد ،تریاتیلنگالیکول  ۴۰درصد ،پروپان  ۳۲٫۵۰درصد،

سال گذشته عملیات گازرسانی به شهر میمه از توابع شهرستان دهلران انجام

متانول  ۲۱٫۵۰درصد ،برداشت آب از منابع  ۱۷٫۷۰درصد ،فسفات ۳٫۸۰

شد و اکنون تنها شهر پهل ه زرین آباد از توابع این شهرستان مرزی از نعمت گاز

کارگران پرتالش و همه پرسنل زحمتکش صنعت برق هستیم و در این

درصد ،فیلترهای شیرینسازی  ۳٫۸۰درصد ،اکسیژن زدا  ۵٫۱۷درصد و نمک

برخوردار نیست که عملیات گازرسانی این شهر نیز تکمیل شده و به زودی این

راه از هیچ کوششی برای رفع مشکالت و رفاه حال همکاران دریغ نمیکنیم.

پرهیز از کشتهای پُ رآب بر ،در خود ندارد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم اظهار داشت :در سال  ۱۳۹۹مصرف آمین

شمس الهی با اشاره به وضعیت گازرسانی در مناطق شهری استان تاکید کرد:

او با اشاره به مشکالت جامعه کارگری و چالشهای آنها گفت :پشتیبان

آنکه آمارها نشانی از کاهش میزان سطح کشت یا

چشمگیری به عمل آورد.

روستاها برنامه این شرکت به طور  ۱۰۰درصدی محقق شد.

مطمئن ،چرخاننده چرخ صنایع و روشنی بخش خانه های مردم باشند.

خشک ،یعنی  ۸۷-۸۶و  ۹۷-۹۶بوده است .حال

نسبت به سال  ،۱۳۹۸در مصرف مواد شیمیایی و مصرفی نیز صرفهجوییهای

روستا در دستور کار این شرکت قرار گرفت که با اتمام گازرسانی به این تعداد

خواند و از کارگران خواست تا با ادامه این روند در سال جاری و تامین برق

بارندگی سال آبی جاری ،در حد سالهای بسیار

مجتمع تولیدی توانسته است ضمن افزایش مقادیر محصوالت تولیدی خود

مدیرعامل شرکت گاز ایالم یادآور شد :سال گذشته عملیات گازرسانی به ۳۵

را در تامین برق پایدار و رساندن محصول با کیفیت به مشترکان حائز اهمیت

و نمایش داده شده ،نشانگر این بود که میزان

رویکردهای اقتصاد مقاومتی در واحدهای تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم ،این

روستا ،کار اجرایی و مطالعه  ۳۷روستای دیگر را نیز در دستور کار خود دارد.

با تشکر از تالشهای کارگران شاغل در این شرکت در سال گذشته ،نقش آنها

رانیمه خشک نشان میداد .از طرفی آمارهای اعالم

او افزود :سال گذشته و در راستای تحقق شعار جهش تولید و حفظ

اعالم کرد و افزود :این شرکت در سال جاری عالوه بر گازرسانی به این تعداد

محمود دشتبزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان در این نشست

شد که جنوب فارس را خشک و میانه این استان

بهرهبرداری در این پاالیشگاه علیرغم افزایش تولید محصوالت خود خبر داد.

او سرانه جمعیت بهرهمند روستایی استان از نعمت گاز طبیعی را  ۹۷درصد

زحمتکش شرکت برق منطقهای خوزستان با اهدای لوح تقدیر و تقدیم

فارس یکشنبه  ۱۲اردیبهشت ،با حضور مدیران

روح هللا نوریان از کاهش چشمگیر مصرف مواد شیمیایی و هزینههای

تعداد روستاهای برخوردار از گاز در این استان به  ۵۱۴روستا میرسد.

برق" و روز جهانی "کار و کارگر" به صورت نمادین از چهار نفر از کارگران

بحران ،این استان در زمینه منابع آبی ،همراه بود.

فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

ایالم گازدار هستند که با بهرهبرداری از  ۲۰روستای دیگر تا پایان سال جاری

با حضور مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت ،به مناسبت روز ملی "صنعت

جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان

رویکردهای اقتصاد مقاومتی در واحدهای تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم به

 ۵۱۴مورد میرسد .عباس شمساللهی افزود :هم اکنون  ۴۹۴روستا در استان

شد.

استاندار ،از وضعیت نه چندان پایدار و در آستانه

ایالم مبارکی خبرنگارپیام ما:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت :حفظ

مشترکان روستایی برخوردار از گاز طبیعی در این استان تا پایان امسال به

زحمتکش صنعت برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر و قدردانی

فارس در سال  ،۱۴۰۰با توصیف نگران کننده مدیران

واحدهای تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم

ایالم مبارکی خبرنگار«پیامما» :مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت :تعداد

به مناسبت روز ملی "صنعت برق" و روز جهانی "کار و کارگر" از کارگران

نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان

حفظ رویکردهای اقتصاد مقاومتی در

به  ۵۱۴مورد میرسد

شرکت برق منطقهای خوزستان

دشوار پیش رو

| ایالم |

تعداد روستاهای گازدار ایالم امسال

تقدیر از کارگران

فارس و بحران آب و روزهای
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یوتیلیتی  ۵۱٫۴۵درصد نسبت به سال  ۱۳۹۸کاهش داشته است.

شهر از نعمت گاز نیز برخودار میشود.

به گزارش ایسنا ،به استناد همان آمار ،اکنون ۱.۵

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

میلیارد متر مکعب آب در سدهای استان ذخیره
است ،یعنی عددی که  ۴۰۰میلیون از سال پیش

برگزاری جلسه هم اندیشی گذر از پیک سال ۱۴۰۰

کمتر است .همچنین باید گفت که  ۵۰۰میلیون
مترمکعب برای پایداری سد باید باقی بماند و عمال
استان فارس باید با یک میلیارد مترمکعب آب
ذخیره شده در سدها روزگار بگذراند.

ایالم مبارکی خبرنگار «پیا مما» :این جلسه

به گفته حمیدرضا دهقانی ،مدیرعامل شرکت آب
منطقهای استان فارس این مقدار برای گذر از
امسال کافیست و بحران اصلی را باید در آبهای
زیرزمینی جست و جو کرد .زیرا چاهها در معرض

هوا در فروردین و اردیبهشت ماه امسال

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

نسبت به مورد مشابه در سال گذشته باعث

بارشها بودیم که همین موضوع باعث شده

استان و مدیران کل سازمان جها دکشاورزی،

رشد  ۲۲درصدی مصرف در کل کشور شده

تا به همین مقدار نیز از ظرفیت تولید برق

صنعت ،معدن وتجارت ،شرکت نفت ،علوم

است.

نیروگا ههای برق آبی کاهش یابد.

پزشکی ,شرکت شهرکهای صنعتی استان،

خطر خشکیدن قرار دارد .وگرنه میزان آبهای

نزدیک شدن به تابستان را

شیرخانی گفت :ورود زودهنگام چا ههای

و

مورد اشاره قرار داد و گفت :تابستان امسال

کشاورزی به مدار مصرف و افزایش مصرف

دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عالوه بر کاهش بارندگیها و محدودتر شدن

برق صنایع از دیگر دالیل باال رفتن مصرف

استانداری ایالم با هدف گذر از پیک

استفاده از ظرفیت نیروگا ههای برق آبی،

برق است و هر یک درجه افزایش دمای

شاهد افزایش دما ،شرایط کرونایی کشور،

هوا ،افزایش حداقل یک هزار مگاواتی

در ابتدای این نشست دکتر شیرخانی ابتدا

استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز

مصرف برق را در کشور به دنبال دارد.

نماینده

سطحی آنقدری هست که برای یک سال و نیم
آینده نیاز استان را تامین کند.
این در حالیست که بنا به اعالم متولی آب استان

دستگاه

دادستانی

امنیتی،

۱۴۰۰تشکیل شد.

فارس ،بالغ بر  ۷۷.۵درصد از کل آب شرب مورد
نیاز شیراز و بسیاری از شهرها از طریق چاهها
تامین میشود؛ همان منابعی که در معرض خطر
خشکیدن قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،مهرداد قطره سامانی ،مدیرکل
هواشناسی استان فارس نیز با ارائه آماری از میزان
بارشها در نقاط مختلف این استان و مقایسه آن
با گذشته و میانگینهای کوتاه و بلند مدت ،بر

ضمن تقدیر از حضور دستگا ههای مذکور

ارز هستیم که همگی باعث شده تا تراز

او از طر حهای تشویقی شرکت برق برای

به رکورد غرور آفرین عدد صفر در مقابل

تولید و مصرف بهم خورده ومنفی باشد.

کشاورزان صحبت کرد و گفت :در این

خاموشی در دوسال اخیر اشاره کرد و اظهار

او اضافه کرد  :پیشبینی میشود که امسال

طر حها اگر کشاورزان در چهار ساعتی که

داشت :با تالش شبانهروزی شرکت برق و

با مشکل تامین برق و ظرفیتهای تامین

ساعت پیک است برق چا ههای خود را

همیت و همکاری مردم دو تابستان گذشته

برق آبی با چالش مواجه هستیم و تابستان

خاموش کنند ،از طر حهای تخفیفی شرکت

را بدون خاموشی سپری کردیم.

گرم و سختی پیشرو داریم.

برق برخوردار میشوند.

او افزود  :افزایش دمای  ۵درجهای دمای

نگرانیها اضافه کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق عنوان کرد:

تعدیل روشناییها به معنی خاموش

این دستگا هها در ساعتهای پایانی شب یا

کردن همه روشناییها نیست و به طور

ابتدایی صبح و بهرهگیری از نور طبیعی روز

مشخص در این طرح ،به دنبال یک درمیان

را از دیگر عوامل مهم دانست که میتواند

کردن روشناییها خواهیم بود .برق نقاط

در کاهش مصرف بسیار موثر باشد

کرد:

امسال شاهد کاهش  ۳۰تا  ۳۵درصدی

شیرخانی

جاد ههای بین شهری پرداخت و عنوان

برقی در ساعتهای گرم روز و بکار گرفتن

حادثهخیز تعدیل نمیشود و برق معابر

شیرخانی

پارکی وتزئینی تعدیل میشود.

وارد مدار در تابستان میشود سرمایشی

مدیرعامل شرکت برق گفت :به استناد

است و بر اساس مصوبه دولت و وزارت

قانون دستگا ههای دولتی از سال ۹۸به

نیرو استفاده از کولر گازی در مناطق

بعد موظف شدند شرایطی ایجاد نمایند

غیرگرمسیری

ممنوع

است.

که ۲۰درصد برق آنها از طریق انرژ یهای

او درخواست داشت از موتورخانهها و

از ادارات

سیستمهای هوشمند استفاده کنید تا در

خواست تا برای تحقق این هدف به دنبال

ساعات خنک از وسایل سرمایشی کمتر

تجدیدپذیر تامین

شیرخانی به تعدیل روشنایی معابر و

عنوان کرد:

عمده

باری که

شود.

او

او در پایان یاد آور شد:

تامین منابع باشند

استفاده شود.

او گفت  :امسال برای نخستین بار،

اگر امسال بخواهیم در جهت صفر شدن

دستگا ههای اداری موظف شد هاند که برق

خاموشی قدم برداریم این مهم با همدلی

مصرفی خود را  ۵۰درصد در ساعت اداری

و مدیریت مصرف و هم صدایی مردم و

کاهش و میزان مصرف برق خود را در

دستگا هها با صنعت برق

در جهت تامین

ساعت غیراداری به  ۱۰درصد برسانند.

برق پایدار برای رفاه حال عمومی مردم

شیرخانی استفاده نکردن از وسایل پرمصرف

امکا نپذیر خواهد بود.

آمار ارائه شده توسط قطرهسامانی نشان میداد
که سال گذشته در الرستان بیش از  ۴۰۰میلیلیتر
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باران داشتیم و امسال این عدد تنها  ۱۶میلیلیتر!
است.

افقی

این آمار نشان دهنده آنست که در شیراز نیز
پارسال  ۴۲۰میلیلیتر و امسال  ۱۹۳میلیلیتر

 - 1از بازیگران پشت پرده مه -

باران داشتیم.

توقف کوتاه ،مخفف ماکزیمم -
خداوند ،مالک - 2یکدنده  -صد

مفقودی گواهینامه
موقت پایان تحصیالت
گواهینامه موقت پایان تحصیالت آقای

و یازده  -سایه - 3برنج گیالنی
 گریه كردن  -کمربند طبی ،شکمبند طبی  -سنگریزه - 4ماده
خوشبو ،عطر مرده  -چیز داغ ،می
گویند که چای باید اینگونه باشد
 -درك - 5ناپسند ،خوب نیست

 -طوالنی ترین رود جهان  -بیتا

براق - 10قورباقه  -سرو کوهی 11

بدون ب  -حرف پیروزی ،ضمیر

 -دوستی  -خر تازی  -گوسفند

غایب ،جانشین او - 6تیم فوتبالی

جنگی ،حركتی در فوتبال  -نت

در یونان  -از موادنفتی حالل -

ششم موسیقی ،نفی عرب ،درون

مقابل خداحافظ ،سالمتی میاورد7

چیزی - 12بیخ آستین  -وسیله

 -تکرار حرف دوازدهم  -نشانه -

بنایی  -کمند - 13ضمیر غائب،

قدر و قیمت ،سود و فایده ،همت

وی ،ضمیر سوم شخص مفرد -

عالی - 8مسابقه اتو مبیل رانی،

دهن کجی  -استخوانی كه در

مخفف ریسمان  -شیرینی تولد

شرط بندی می شكنند  -پارچه

 -نام ،بیماری تنفسی ،بیماری

کهنه ،لنگه در - 14صحنه نمایش،

تنگی نفس - 9پیام  -صدف

آفت غالت ،رود اروپایی  -ریه،
عدد نفس کش - 15اثری از

عبدالوحید مهدوی نیا فرزند اکبر به

الیزابت باون  -رسوا و بی آبرو،
بی آبرو

شماره شناسنامه  449دررشته مهندسی

عمودی

برق – قدرت مقطع کارشناسی ارشد

ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 - 1بی وقاری ،بی گناهی  -فراهم

آوردن،

شبسترمفقود گردیده و فاقد اعتباراست.

جمع كردن،

به

دست

آوردن - 2داراي گنجايش ،وسيع و
فراخ  -آغاز ،صحرا - 3تکرار حرف
بیست و شش  -کامیون ارتشی -

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

چون دراجرای قانون فوق الذکر و به موجب رای
-139960318011013467

1399/10/30

مستقردرثبت اسنادصومعه سراتصرف مالکانه

هیات

حل

کشیدن ،زدنی در بازی ،کشمکش و
نزاع - 4یار لیلی ،دیوانه  -فیلمی

شماره

اختالف

ازعلیرضا داودنژاد - 5فاسد -

جلیل محمدی درویشی فرزند

آجر  -یسار بدون ته - 6سنجیده

گداعلی به ش ش  6صادره از صومعه سرا از پالک  1باقیمانده از  5اصلی واقع

در قریه سیاه درویشان بخش 22گیالن از نسق گداعلی محمدی به عنوان

 -لگام بی ته  -رطوبت ،رطوبت

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه بمساحت  320متر مربع از

ناچیز  -گیاه مرداب ،ساز موالنا،

طرف هئیت مذکور احراز گردیده و پالک  318برای آن منظور شده لذا بر اساس
مفاد ماده  1قانون فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشودچنانچه کسی

ساز شاکی - 7پهلوان  -لیز وارونه

انتشارآگهی بمدت  2ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین

 -دیبا فروش - 8از رشته های

نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین

صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام

دانشگاهی  -از زینت آالت زنانه،

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.

دستبند

تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/13 :

تاریخ انتشارنوبت دوم1400/2/27 :

شدن  -چه وقت؟ ،چه کسی؟ -

 -910/85رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

فاقدسند رسمی برابررای شماره1399/11/12-139960319091003201هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه

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

برابر رای شماره  1399 1398/4/16 -139860318011003324هیات موضوع قانون تعیین تکلیف

ذیل متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مفقودگردیده است و از درجه اعتبار

ساقط میباشد .
ردیف

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات

مالکانه متقاضی موسی نژادی فرزند حسین به شماره شناسنامه  808صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک
قطعه زمین بمساحت  1421/22متر مربع مشتمل بر ساختمان احداثی بمساحت  113متر مربع پالک 116

فرعی از  8اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6و  7متصل بهم فرعی از  8اصلی واقع در قریه چکوور

1

بخش  25گیالن خریداری از نسق حسین چکووری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در

دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح

مذکوراعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی است و رسید در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض مدت مذکورطبق

آگهی ابالغ اتهام

احتراما به استحضار می رساند سند مالکیت دو خودرو با مشخصات مشروحهی

اقای عباس امیری 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

حسنه  -بیماری صرع - 11سوغات

بر موتور  -سنگ آسیای عصاری

صدم فرانک

تعجب

زنانه ،گشوده

-

خانم دکترفاطمه مشایخی فرزند حسین دارای شماره شناسنامه۳۰۳۱۳۵۵۶۹۵صادره

شده از پالک  -45اصلی قطعه یک بخش45کرمان واقع در عنبرآباد شهرک خداآفرین خریداری از مالک رسمی

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .

اعمال

روش - 13خواری ،نرمی  -مارکی

 -اندوه ،غصه ،اندوه و غصه  -یک

سند مالکیت دو خودرو متعلق
به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 264.10متر مربع پالک  -فرعی از -45اصلی مفروز و مجزی

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول

ویتامین جدولی  -حرف تعجب،

روز - 12گمان  -دوستی  -شیوه و

زبان ،گنگ - 15ماركی بر اتومبیل

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بالمعارض متقاضی آقای حسین پور چهارشنبه فرزند حسن بشماره شناسنامه 114با کد ملی 6069946359صادره

آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

ادب - 10ویتامین انعقاد خون،

باالی کوه  -گاه استراحت ،پایان

متشکرم  ،ممنونم

 -زباندار بی

اعالم مفقودی

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

تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/01/30:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/13:

زینتی

زنانه- 9

مانند

نشانه جمع ،بله شیرازی ،بله بی

اصفهان ،ره آورد شهر اصفهان -

 - 14آزمندی  -تشکر فرانسوی،

2

نوع خودرو
سواری پژو
GLX405
آمبوالنس بنز
اسپر ینتر

شماره انتظامی
319-45الف 13

شماره شاسی
12202390

شماره موتور
12485201294

مدل
1385

ازکرمان تاریخ تولد  ۱۳۵۹\۶\۳پست سازمانی پزشک عمومی نظربه اینکه پرونده شما

به اتهام دراین هیات مطرح میباشد و باتوجه به تجویزماده  ۷۳أئین دادرسی مدنی
بدینوسیله یک نوبت درروزنامه های کثیراالنتشارکشوری آگهی میشود تا ظرف مدت

 ۱۰روز از تاریخ نشر آخرین آگهی به محل این هیات واقع در جیرفت میدان شاهد

دانشگاه علوم پزشکی دفترهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه و درمقام

پاسخگویی و دفاع از خود برانید در غیر اینصورت هیات در اجرای ماده  ۱۸قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲\۹\۷مجلس محترم شورای اسالمی غيابا" به

267-45الف 16

WDB9036621

11198440090302

2005

اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود ..

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1400/1/30 :

تاریخ انتشارنوبت دوم1400/2/13 :

 -910/68رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شناسه آگهی 1130696

دکترابراهیممحمدی
رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

7

بوم و َبر
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شهردار تهران درباره انحراف در واکسیناسیون پاکبانان به شورای شهر گزارش داد

هرچه سریعتر برای آن تدبیری داشته
باشد« :نباید میان پاکبان ایرانی و غیرایرانی

رانندگان جرثقیل و کارمندان
واکسن کرونا زدند

تفاوتی وجود داشته باشد .اما طبق آنچه

سیالب جاده  ۱۰روستای

واکسن را ندارند که الزم است دولت هرچه

لونقل
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حم 

کرمان را مسدود کرد

که پیگیری کردم ،ظاهرا اتباع افغانستانی
به دلیل نداشتن کدملی امکان استفاده از

جادهای جنوب استان کرمان از بروز

سریعتر تدابیری را در این خصوص اتخاذ

خسارتهایی به جادههای جنوب کرمان

کند .ضمن اینکه چگونه نداشتن کدملی مانع

خبر داد« .مجتبی رئیسی» ظهر دیروز 12

از دریافت واکسن میشود ،اما مانع از انجام

اردیبهشت ماه به ایسنا گفت :بارش شدید باران

کارهای سخت نمیشود؟ اگر قانونا نمیتوان

نوری ،عضو شورای شهر تهران :پاکبانهای مناطق جنوبی پایتخت واکسن کرونا دریافت نکردند

در شهرستان قلعهگنج  ۱۰محور روستایی را

به عزیزان پاکبان افغانستانی واکسن تزریق
کرد ،آیا قانونا میتوان آنها را به کار مشغول

نظری ،عضو شورای شهر تهران :چگونه نداشتن کد ملی مانع از دریافت واکسن میشود ،اما مانع از انجام کارهای

کرد؟»

سخت نمیشود؟

پاکبانهای جنوب پایتخت،

واکسن نگرفتند

پس از او زهرا صدراعظمنوری درباره
واکسینه نشدن تعدادی از پاکبانهای
مناطق جنوبی انتقاد کرد و گفت« :براساس
پیگیریها و آمار ارائه شده تعداد نیروهای
خدمات شهری و کسانی که احتمال ابتالی
آنها به کرونا باال است ،در حدود  ۵۵هزار
نیرو هستند که از این تعداد دو هزار و ۲۴۸
نفر تاکنون واکسن دریافت کردند .همچنین
تقریبا در حدود  ۵۰هزار نفر باقی ماندند ،اما
از این گزارش مناطقی را داریم که تاکنون
هیچ واکسنی دریافت نکردند .برای مثال
در مناطق جنوبی ،منطقه ،۱۸.۱۹ ،۱۶.۱۷
 ۲۰.۲۱و  ۲۲هیچ واکسنی دریافت نشده
است .همچنین در مناطق  ۱۵،۱۴آمار ۹۵
نفری و  ۵۶نفری واکسن دریافت کردهاند.
در منطقه  ۱۰،۱۱و  ۱۲نیز هیچ واکسنی

زهرا صدراعظمنوری درباره
واکسینه نشدن تعدادی از
پاکبانهای مناطق جنوبی
انتقاد کرد و گفت« :براساس
پیگیریها و آمار ارائه شده
تعداد نیروهای خدمات شهری
و کسانی که احتمال ابتالی
آنها به کرونا باال است ،در
حدود  ۵۵هزار نیرو هستند که
از این تعداد دو هزار و  ۲۴۸نفر
تاکنون واکسن دریافت کردند.
همچنین تقریبا در حدود ۵۰
هزار نفر باقی ماندند ،اما از این
گزارش مناطقی را داریم که
تاکنون هیچ واکسنی دریافت
نکردند».

مسدود و به محورهایی ارتباطی این شهرستان
خسارتهایی را وارد کرد.او افزود :تخریب دو
دستگاه آبنما در محور قلعهگنج_رمشک در
محدوده صوالن سبب شد تا تردد در این محور
برای ساعاتی متوقف شود .رئیسی از مرمت
موقتی این نقاط آسیب دیده توسط عوامل
راهداری خبر داد و گفت :با فروکش کردن
سیالب کار بازگشایی و تیغزنی محورهای
ارتباطی مسدود شده توسط دستگاههای
راهداری آغاز میشود .معاون راهداری اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب
استان کرمان از تخریب پنج دستگاه آبنما در
محورهای شهرستان فاریاب و محور زهکلوت_
دلگان خبر داد و گفت :کار مرمت و بازگشایی
سه آبنمای خسارت دیده در محور زهکلوت
توسط عوامل راهداری که از صبح دیروز آغاز
شده بود به پایان رسید و هم اکنون زیر بار
ترافیکی قرار گرفته است .او از اعزام راهداران
به مناطق خسارت دیده و سیل خیز خبر داد و
افزود :با توجه به ادامه ناپایداریها تا سه شنبه

| سعید گنجی |

احتمال بروز سیالب و خسارت به راها و ابنیه

دریافت نکردند ،عمده دریافت واکسن در

فنی در جنوب کرمان وجود دارد لذا از رانندگان

مناطق  ۸.۹ ، ،۶ ،۴،۵ ،۲،۳و  ۱۳است».

درخواست داریم ضمن رعایت سرعت مطمئن

پس از او علی اعطا ،نیز نسبت به ورود

در جادهها با راهداران مشغول عملیات راهداری

دیرهنگام شهرداری به تخلفات در بخش

ملبس به لباس فرم راهداری همکاریهای

واکسیناسیون انتقاد کرد و ناهید خداکرمی

الزم را داشته باشند.

نیز گفت :معموال حساسیت به تخلفات
کوچک خیلی بیشتر از تخلفات بزرگ

|پیامما| انحراف در واکسیناسیون پاکبانان بعد از آبادان و علیآباد به تهران هم رسید و روز پنجشنبه درباره واکسیناسیون تعدادی از

نیروهای خدماتی شهرداری منطقه  ۶خبرهایی به گوش رسید .مسالهای که البته از سوی شهرداری تهران رد نشد و مشخص شد ،واکسن

خواری غیر از منطقه  ۶در منطقه  ۱۶و  ۱۹هم مشاهده شده است .صبح دیروز یکشنبه ،دوازدهم اردیبهشت ،شهردار تهران به شورای شهر

آمد تا درباره روند واکسیناسیون و گزارشهایی که حراست شهرداری تهیه کرده است ،توضیحاتی داد.
هاشمی در ابتدای جلسه در نطق پیش
از دستور خود ،به موضوع انحراف در
واکسیناسیون پاکبانان در تهران اشاره کرد،
براساس گفته او شهردار تهران خواسته
تا با خاطیان برخورد شود و اطالعات
دریافتکنندگان واکسنها اعالم شود .او
گفت« :البته الزم است بارگذاری اطالعات
واکسیناسیون با سرعت بیشتری بر روی
سایت انجام شود و این میتواند نمونه
خوبی برای دولت باشد و این کار را انجام
دهد ،چرا که اطالعات واکسیناسیون در
دسترس عموم قرار میگیرد».

اسامی در سامانه شفاف
بارگذاری شد

پس از او پیروز حناچی ،شهردار تهران درباره
انحراف در واکسیناسیون پاکبانان شهرداری
تهران توضیحاتی ارائه کرد .او گفت طی
بررسیها از مناطق متوجه انحرافاتی جز
در منطقه  ۶شده« :در پی آن یک رئیس
ناحیه تا صبح عزل شد .صبح پنجشنبه در
توییتی اعالم کردم ،پیگیر ماجرا هستیم و
از رسانهها بابت حساسیتی که به موضوع
دارند تشکر کردم و دستور برخورد و پیگیری
و بارگذاری اسامی دریافتکنندگان واکسن
در سامانه شفافیت را دادم» .
شهردار تهران تاکید کرد« :بحث عمده در
منطقه  ۶بود که طی مکاتبه شهردار منطقه
 ۶با بهداشت شمال غرب لیستی با ظرفیت
 ۳۲۵نفر برای تزریق واکسن اعالم شد از
این تعداد  ۱۹۸نفر واکسن دریافت کردند
که اسامی آنها را از طریق حراست وزارت

بهداشت پیگیری میکنیم ».طبق گفتههای
حناچی تاکنون  ۴۴نفر از پرسنل بازیافت۱۰۰ ،
نفر پاکبان ۱۲ ،نفر کارمند ۱۳ ،نفر فاقد رابطه
استخدامی ۲ ،نفر راننده چرثقیل ۹ ،نفر راننده
خودرو سرویس ،یک نفر شهربان و  ۱۷نفر
کارگر فضای سبز واکسن دریافت کردند.
او که علت انحراف در واکسیناسیون را علت
دقیق نبودن شهرداری در سیستم توزیع
میداند ،تاکید کرد« :توزیع را با دستور العمل
دقیق نداده بودیم و با دقت باال مشخص
نکردیم که این پروتکل امروز ابالغ میشود».
شهردار تهران در نهایت مطابق با گزارش
حراست شهرداری درباره کل پرسنل واکسینه

چرا افغانستانیها واکسن کرونا

دریافت نکردند؟

پس از گزارش شهردار تهران حجت
نظری به روند اطالعرسانی درباره اسامی
دریافتکنندگان واکسن کرونا انتقاداتی
وارد کرد .نظری گفت « :چرا اعالم اسامی
به این شکل صورت گرفته است؟ اینکه
صرفا کدملی و منطقه محل خدمت حدود
 ۱۶۰۰نفر از حدود  ۲۷۰۰نفری که واکسن
کرونا به آنان تزریق شده اعالم شود ،چه
نسبتی با شفافیت دارد؟ کجای این اقدام
شفافیت است؟ آیا نمیشود تصور کرد که

ندارد و اگر منع قانونی برای اعالم اسامی
وجود دارد ،الزم است حداقل عنوان شغلی
دریافت کنندگان به طور دقیق اعالم شود ،نه
صرفا منطقه محل خدمت آنان».
سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
در ادامه به عدم

واکسیناسیون پاکبانان

افغانستانی اشاره کرد و خواست تا دولت

نسبت به تخلفات محرز شده در بخش

تقویت هوادهی که ارزش ریالی آن حدود 40

واکسن گفت« :اگر متوجه شویم که امکان فرار

میلیون تومان است خریداری و نصب شود.

واکسن وجود دارد ورود میکنیم .در مناطق

سید عطاهللا جهاندیده به ایلنا گفت :متاسفانه

دیگر هم بوده است و این حساسیت خیلی
جدی وجود دارد و سابقه نداشته است که در
شهرداری تهران به این سرعت تعدادی را از کار
برکنار کنند .تاکنون دو سه نفر از مقامات در
حد رئیس ناحیه از کار برکنار شدند و شهرداری
نظارت خوبی انجام میدهد.

با شروع فصل گرم در یاسوج شاهد انتشار

ناهید خداکرمی ،عضو شورای
شهر تهران نیز گفت :معموال
حساسیت به تخلفات کوچک
خیلی بیشتر از تخلفات بزرگ
است .همه میدانیم که چرا

پسماند و مناطق ۲۲گانه با معرفی پاکبانان

بوی نامطبوع فاضالب در چندساله اخیر در
شهرکهای عنوان شده بوده و واقعا ساکنان
این نواحی از وضعیت کنونی به شدت گلهمند
هستند .او با بیان اینکه بدلیل افزایش دما و
تغییرات آب و هوایی شاهد فرار گازهای عالی
معروف به  VOCاز تصفیه خانه فاضالب
یاسوج هستیم ،تاکید کرد :تنها راهکار رفع
بوی نامطبوع فاضالب از این شهرکها ،نصب
یک پمپ تقویت هوادهیهای تصفیهخانه
به ارزش  40میلیون تومان است .مُ دیر

باالی  ۵۰سال آغاز و از تعداد  ۷هزار و ۴۵۵

شهرستان

نفر معرفی شده تعداد دو هزار و  ۷۲۵نفر

بویراحمد گفت:

تصفیهخانه

فاضالب این شهر هم اکنون دارای  40هزار

تاکنون اقدام به تزریق یک دوز واکسن

اشتراک بوده که البته ظرفیت آن تا افق

آسترازنکا و یا سینوفارم کردند .به جز منطقه

 1410برای  197هزار اشتراک پیشبینی شده

 ۶تعداد  ۲۰نفر مغایرت در دستورالعمل

است .جهاندیده ،شروع ساخت تصفیهخانه

واکسیناسیون در دفاتر حراست احصا شده

فاضالب یاسوج را  1383عنوان و یادآورشد:

است که خطا کمتر از یک درصد است .از این

توان کنونی این تصفیهخانه  250تا  300لیتر

تعداد  ۱۳نفر مربوط به منطقه  ۷بوده و در

فاضالب در ثانیه است.

منطقه  ۶نیز عوامل کارگری پسماند ،کارگری
فضای سبز ،رانندگان خودرو سرویس

آگهی
مفقودی

۷۳نفر هستند که تعداد  ۲۵نفر از پرسنل و
غیرپرسنل فاقد رابطه استخدامی در منطقه
وجود داشته است».

تونل طزره در معدن زغالسنگ مدفون
هستند ،تاکید کرد :بنا بر اطالعات کسب
شده از کارشناسان صمت استان و منابع
محلی ،در حال حاضر عملیات ایجاد
دستک بهمنظور ورود به کریدور اصلی در
حال انجام است و تا این لحظه به افراد

امداد و نجات زغالی در سطح کشور فعالیت

واکسن جزو اولویتها بوده یا خیر وجود

شبانه در این نواحی باید یک دستگاه پمپ

بوفاضالب
بهرهبرداری فاضالب شرکت آ 

دو معدنچی که از دیشب در حادثه ریزش

استاندار سمنان با بیان اینکه چهار پایگاه

امکان

تشخیص

اینکه

دریافتکننده

غربی یاسوج ،گفت :برای رفع بوی نامطبوع

همچنین درباره حساسیت شورا و شهرداری

تعداد  ۵۴۳نفر آغاز شد .در ادامه سازمان

خبرنگاران به میزبانی استانداری درباره

نگرانی از بابت کمبود اکسیژن وجود ندارد.

سامانه شفافیت عنوان شده ،همچنان

در هیات رئیسه است و باید پختهتر شود .او

با مشارکت کارکنان سازمان بهشت زهرا به

به این افراد در جریان اجرا است.

معدن ریزش کرده در حال انجام است و

را داشتهاند؟ طبق آنچه که از اسامی در

نامطبوع در شهرکهای جنوبی و جنوب

سایه بمانند

به گزارش مهر ،علیرضا آشناگر در جمع

وسیله شیلنگهای مخصوص در داخل

عدهای قصد مسخره کردن سامانه شفافیت

شهرستان بویراحمد درباره علت انتشار بوی

واکسن تهیه کند ،گفت که این طرح همچنان

پرسنل شهرداری تهران از  ۳اسفند سال ۹۹

خبر داد و گفت :عملیات اکسیژنرسانی

رسانی به معدنکاران و حادثه دیدگان به

با اشاره به طرح دو فوریتی شورا که خواسته

مُ دیر بهرهبرداری فاضالب شرکت آبو فاضالب

آن تخلفات کوچک بزرگ

دو کارگر مدفون در معدن زغالسنگ طزره

هم در حال انجام است ،افزود اکسیژن

در انتهای جلسه نیز هاشمی در جمع خبرنگاران

یاسوج را فراگرفت

میشوند تا تخلفات بزرگ در

استاندار سمنان از ادامه تالش برای نجات

در معدن ریزش کرده ،عملیات تخلیه زغال

سایه بمانند.

شده در این نهاد گفت« :واکسیناسیون

ادامه تالش برای نجات  ۲کارگر معدن در سمنان

حادثه دیده دسترسی پیدا نشده است.

کوچک بزرگ میشوند تا تخلفات بزرگ در

بود تا شهرداری خودش برای کارکنان خودش

جامعه

او با بیان اینکه همزمان با ایجاد دستک

است .همه میدانیم که چرا آن تخلفات

بوی فاضالب جنوب

دارند که یکی از این پایگاهها در استان سمنان

شب گذشته ،مدیرعامل البرز شرقی از

فعال است ،ابراز داشت :سه اکیپ از استان

ریزش معدن زغالسنگ طزره خبر داد و

گلستان نیز برای کمک به مهار حادثه ایجاد

گفت :تالش برای نجات دو کارگر محبوس

شده ،اعزام و در محل حادثه مستقر هستند.

شده در جریان است.

آشناگر با بیان اینکه متخصصان و کارشناسان

منصور شریف ،با بیان اینکه ساعاتی قبل،

از احتمال دسترسی به معدنکاران حادثه

تونل شماره  ٤٢معدن بزرگ طزره از معادن

دیده طی چند ساعت آینده خبر میدهند،

چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی در

افزود :کارگاه استخراج این تونل  ۷۰متر

کارگاه استخراج  ١٣پیشرو ،ریزش کرد ،به

طول دارد و این دو کارگر در عمق  ۳۵متری

مهر گفت :این اتفاق هنگام استخراج رخ

زیر آوار هستند.

داده است.

تفاوت درفرهنگ شهرسازی
مسبب اجرایی نشدن طرحهای شهری
کارشناس ارشد شهرسازی گفت :دلیل باز

طرحهای جامع قدیمی خود نیز باز بمانیم.

ماندن از اجرای طرحهای شهری خارجی

او تصریح کرد :دلیل باز ماندن از اجرای

را تنها میتوان تفاوت در فرهنگ شهرسازی

طرحهای شهری خارجی ،تنها میتواند

ایران با سایر نقاط جهان مطرح کرد.

تفاوت در فرهنگ شهرداری و شهرسازی

محمدعلی پورنیا با بیان اینکه باید مدارک

ایران با سایر نقاط جهان باشد .پورنیا گفت:

تحصیلی مدیران شهری متناسب با حوزه

بهترین نوع از مشارکت در شهرسازی این

کاری آنها باشد ،به ایمنا گفت :اگر اداره

است که مدیریت شهری و شهرداری تیمی

شهرداریها در ایران علمی و استراتژیک

از افراد واجد شرایط و دارای تخصص ویژه

پیش نرود اجرای تمامی مراحل آن

را برای شهرسازی در حوزههای فرهنگ

مشکلساز خواهد بود .او افزود :قدمت

شهرنشینی ،اقوام و فرهنگ ایرانی و

شهرداری و شهرسازی مشارکتی در ایران از

اسالمی تشکیل دهد.او با بیان اینکه اکثر

اکثر نقاط دنیا بیشتر است حتی در زمانی که

طرحهای شهری که در دنیا اجرا میشود

در دنیا با شهرداری آشنا نبودند روستاها و

در ایران به مرحله اجرا نمیرسد ،افزود:

شهرهای کوچک ایران دهیار و کدخدا داشته

باید طرحی مشارکتی متناسب با وضعیت

است .این کارشناس ارشد شهرسازی با

ایران و شهرهای آن در ابعاد فرهنگی و

بیان اینکه امروزه نتوانستهایم در شهرسازی

آداب و رسوم هر شهر ،معضالت شهری،

مشارکتی پیشرفت چشمگیری داشته

اجتماعی و اقتصادی مردم با شهرداریها را

باشیم ،افزود :طرحهای شهرسازی را از

تدوین ،تصویب و اجرا کنیم .او تاکید کرد:

کشورهای خارجی وارد سیستم اداری خود

ویژگی این نوع طرح مشارکتی این است

کردهایم و این تناقض فرهنگ و مدیریت

که برنامههای اجرایی آن روستا به روستا و

باعث شده تا نتوانیم از طرحهای خارجی

شهر به شهر متناسب با تمامی ابعاد همان

به خوبی استقبال کنیم همچنین از اجرای

منطقه خواهد بود

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک سایپا
 111SEمدل  ۱۳۹۶به رنگ سفید روغنی

با شماره موتور  5865814/M13و شماره

شاسی  NAS431100H5720644به شماره
پالک  ۶۱۲ل  ۶۲ایران  ۶۵به نام فهیمه
کارگر قناتالنوجی کدملی ۳۱۴۹۹۲۹۰۸۳

مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط

میباشد.

کارشناس ارشد شهرسازی
گفت :دلیل باز ماندن از
اجرای طرحهای شهری
خارجی را تنها میتوان
تفاوت در فرهنگ شهرسازی
ایران با سایر نقاط جهان
مطرح کرد

آگهی
مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ار دی ای
 ۱۶۰۰مدل  ۱۳۸۲به رنگ طوسی روشن

معمولی با شماره موتور 22368216227

و شماره شاسی  0082115985به شماره
پالک  ۶۵۶ل  ۱۵ایران  ۶۵به نام حسین
بهزادی شهربابک کدملی ۳۱۴۰۰۰۱۷۰۳

فرزند حیدر  ،مفقود گردیده است و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

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:
دوشنبه  13اردیبهشت 1400
توزیع:موسسه اطالعات ()02129999
چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

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

صفحهآرایی :لیدا بانی ،فاطمه خواجویی،
ندا صفاری

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :مهال تشکری

09190775276

سرپرستی استانها :بتسابه سلیمان زاده 021-88283174

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09391999161

نشانی :تهران ،مطهری ،الرستان ،حسینی راد ،پالک ،۱۳واحد ،۵طبقه  / ۲نمابر021-88913065 :
نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

| سینما |

@payamema

www.payamema.ir

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

| ادبیات |

@payamema

0 9 0 3 333 8 4 9 4

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

 /تماس034-32487477 :

آییننامه

اخالق

حرفهای

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| موسیقی |

دبیرخانه چهارمین جشنواره انجمنهای ادبی با هدف حمایت از طرحها و

| هنر تجسمی |
آثار چاپی «پرویز تناولی» ،در گالری گروسونر لندن به نمایش گذاشته

فعالیتهای موثر و خالقان ه این انجمنها ،فراخوان چهارمین دوره جشنواره

شد .او در سال  ۱۹۷۴دست به خلق مجموعهای از آثار چاپی هم زد که

انجمنهای ادبی (جایزه ملکالشعرا بهار) را منتشر کرد .این طرحها باید

بعدها با استفاده از روشهای سنتی از آنها قالیچه بافت .نمایشگاه آثار

قابلیت اجرا در فضای مجازی را داشته باشند .متقاضیان میتوانند برای

چاپی تناولی در لندن از  ۲۶آوریل ( ۶اردیبهشت  )۱۴۰۰برپا شده و تا ۸

کسب اطالعات تکمیلی به تارنمای  hlclubs.irمراجعه کنند /.ایسنا

فیلم کوتاه «اسب سفید بالدار» جایزه خالقانهترین فیلم را از جشنواره

وبسایت

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2001

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام ،فرزانه قبادی

مـارا دنبال کنید

مه ( ۱۸اردیبهشت) ادامه دارد /.ایرنا

مجموعه آثار محمدرضا لطفی موسیقیدان و آهنگساز شهیر موسیقی

«ریلتوریل» کانادا دریافت کرد .پس از درخشش و حضور این فیلم کوتاه به

ایرانی در قالب یک کتاب همزمان با هفتمین سالروز درگذشت این

کارگردانی مهیار ماندگار و تهیهکنندگی حمیدرضا زبیر در جشنوارههای برلین،

هنرمند در دسترس مخاطبان قرار گرفت .این مجموعه شامل تمامی

توسومین دوره جشنواره «ریلتوریل»
تیرانا ،ازمیروکمرا ایمج ،این فیلم ازبیس 

پیشدرآمدها ،رنگها ،چهارمضرابها ،تصنیفها و قطعات ضربی است

کانادا که تمرکز بر فیلمهای کودکان و نوجوانان دارد ،جایزه خالقانهترین فیلم را

که توسط هوشنگ فراهانی ،گردآوری و آوانگاری شدهاند/.مهر

از بخش داوران جوان ارشد دریافت کرد /.هنرآنالین

عیب جویانم حکایت پیش جانان گفتهاند
من خود این پیدا همیگویم که پنهان گفتهاند
پیش از این گویند کز عشقت پریشانست حال
گر بگفتندی که مجموعم پریشان گفتهاند
پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه
جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفتهاند
تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کردهاند

| کتاب تو نمیتوانی روزم را خراب کنی |

یا چه مورم کم سخن نزد سلیمان گفتهاند

| نویسنده  :آلن کالین

دشمنی کردند با من لیکن از روی قیاس

مترجم  :نفیسه معتکف |

دوستی باشد که دردم پیش درمان گفتهاند

زندگی هر روز مملو از شرایط مختلف و سخت است که میتواند

ذکر سودای زلیخا پیش یوسف کردهاند

انسان را به سمت مارپیچ و گودال ناراحتی و ناامیدیها هدایت

حال سرگردانی آدم به رضوان گفتهاند

کند .اما این خود افراد هستند که میتوانند به این شرایط اجازه
دهند تا خوشحالی و آرامش روانیشان را از آنها بگیرد یا هرگز

داغ پنهانم نمیبینند و مهر سر به مهر

چنین اجازهای به آن ها ندهند .آلن کالین در کتاب تو نمیتوانی

آن چه بر اجزای ظاهر دیدهاند آن گفتهاند

روزم را خراب کنی راهکارهایی را ارائه میدهد که کمک میکند با

ور نگفتندی چه حاجت کآب چشم و رنگ روی

شوخطبعی از مشکالت روزمرهمان عبور کنیم و به بهترین شکل

ماجرای عشق از اول تا به پایان گفتهاند

زندگی کنیم تا رسیدن به قله آرامش برایمان هموار شود.
آلن کالین با استفاده از تجربیات خود و به کارگیری لحن ساده

پیش از این گویند سعدی دوست میدارد تو را

و روان و البته طنز این کتاب را به نگارش درآورده است .هدف

پیش از آنت دوست میدارم که ایشان گفتهاند

آلن کالین از نگارش کتاب نمیتوانی روزم را خراب کنی کمک

عاشقان دارند کار و عارفان دانند حال

به انسانها برای مواجه و حل مشکالت و چالشهایی است

این سخن در دل فرود آید که از جان گفتهاند

که روزانه با آنها سروکار دارند .کتاب تو نمیتوانی روزم را خراب
کنی دارای  ۵۲موضوع مهم است که به خواننده کمک میکند
قدرتش را پس بگیرد و به شرایط و افراد مختلف اجازه ندهد تا

سعدی

روز او را خراب کنند .هر یک از این موضوعات شامل راهکارها و
توصیههایی است که با یادگیری و استفاده از آنها میتوان با

بَنگ (بانگ) کوچ ایل بزرگ بختیاری  /مهر

مشکالت روزمره خود روبهرو شد.

آبخوان
تاالبهای ایران

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎنی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﻻب ﻗﺮهﻗﺸﻼق ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺣﻮضهﻫﺎی آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدقﭼﺎی :از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮفیﭼﺎی ﻛﻪ در

ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛلی ﺑﺎرش وﺟﻮد ﻧﺪارد

زرﻳﻨﻪرود و ﺳﻴﻤﻴﻨﻪرود ﻗﺮاردارد و ﺑﺨشی از ﺟﺮﻳانهای

ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد و از ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو رودﺧﺎﻧـﻪ

و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ،براساس  11سال آمارگیری

ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳـﺰ ﺻﻮفیﭼﺎی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺨﻠﻴﻪ میﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺻـﻔﻬﺎن ﺟﻴـقﭼـﺎی و ﻗﻮزﻟﻮﺟﻪ در ﻏﺮب آﺑﺎدی ﭼﻮان واقع

در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮاﻏﻪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪگی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 303

آبی ﺳﻄحی این تاالب ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح است :

در  8کیلومتری ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ میشود .رودﺧﺎﻧﻪ

حوضه این تاالب در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮبی درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺣﻮﻣﻪ

میلیمتر است

و متوسط حداکثر درجه  34.3درجه

رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪرود :ﻳکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺎﻻب

ﻟﻴﻼنﭼﺎی :از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ زرﻳﻨﻪرود

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎب قرار دارد .این منطقه دارای مساحت 56642

سلسیوس ،متوسط حداقل درجه حرارت سردترین ماه سال

ﻗﺮهﻗﺸﻼق ﻣﺤﺴﻮب میشود و حدود  %45آب اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ

ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮبﺷﺮقی ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ

هکتار بوده و در ارتفاع  1270متری از سطح دریا قرار دارد.

 8-6سلسیوس است .فصل خشک  4ماه و تعداد ماههای

ﺗﻨﻬﺎیی از اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ میﺷﻮد.

و ﺟﻨﻮب و رود ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﻜﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد،

ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻنی و

یخبندان  3ماه از سال است .میزان بارش متوسط ده ساله

رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮفیﭼﺎی :از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ

از داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮبی ﻛﻮه ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ میﮔﻴﺮد .اﻳﻦ

تاالب قرهقشالق

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

در فصل بهار  147میلیمتر و در فصل تابستان  4میلیمتر

درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮاﻏﻪ و ﺑﻨﺎب ﺟﺮﻳﺎن

رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨﺪی دوﻣﺎرﺗﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای اﻗﻠﻴﻢ

و در پاییز  59میلیمتر و در زمستان  74میلیمتر گزارش

دارد ،رودﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﻮفیﭼـﺎی ،ﻓﺼلی ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺳﺮرﻳﺰ

جنوب شرقی دریاچه ارومیه وارد آن میشود / .طرح

ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸک ﺳﺮد بوده است.

شده است.

ﺷﺪن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن ﻣﺮاﻏﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آب دارد.

حفاظت از تاالبهای ایران

ﻗﺮهﻗﺸـﻼق ،در ﺑﺨـﺶ

آگهي استعالم عمومي
شماره /400/03س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد" اعمال کنترل های دوره ای به منظور نگهداری و حفظ کارایی

نی
سا
عر
طال
ا

نخستین جلسه شورای راهبردی شهرهای خالق کشور برگزار شد
نشست شورای راهبردی
با هدف هم افزایی
شهرهای خالق کشور،
استفاده از ظرفیت ساالنه
برای معرفی شهرهای
خالق برگزار شد.

سیستم حفاظت کاتدی مجتمع و شهر " را از طریق برگزاری استعالم عمومی به شركت پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا كلیه متقاضیان میتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و
دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزایده دانلود

نمایند  .مهلت تحویل پاكات ساعت  9الی  14روزدوشنبه مــورخ  1400/02/27درمحــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع

و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد .ضمناً بازدید از محل اجرای پروژه روز دوشنبه مورخ  1400/02/20برای متقاضیان

بالمانع میباشد  ،الزم به ذكراست شركت معدنی و صنعتی گل گهردرقبول و یا رد هریک یا تمام پیشنهادات واصله بدون

نیاز به ذکردلیل و بدون جبران خسارت مختارمی باشد .

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نشست شورای راهبردی شهرهای خالق به

شهرهای خالق کشور ،استفاده از ظرفیت

حجتهللا ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

کمیسیون ملی یونسکو -ایران ،عاطفی مدیر

و نمایندگان شهرهای خالق به تشریح فعالیت

اقدامات اخیر شهر رشت و با اشاره به اینکه

صورت وبینار با حضور دکتر ایوبی دبیرکل

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،

عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت و
نمایندگان شهرهای خالق سنندج ،اصفهان و

بندرعباس برگزار شد.

نشست شورای راهبردی با هدف هم افزایی

ساالنه برای معرفی شهرهای خالق برگزار شد

های اخیر و چشم انداز آینده پرداختند.

در این نشست مجازی با تقدیر از فعالیتها و

برندهای شهر خالق بهانه ای است تا مزیت

مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین

نسبی شهر خود را بشناسیم ،اظهار داشت :شهر

اخیر شهر خالق خوراک رشت به ارائه برنامه

در رشت در زمینه خوراک اتفاقات خوبی افتاده

الملل شهرداری رشت ضمن تشریح اقدامات
های آتی پرداخت.

خالق اگرچه قضیه ای نو است ،اما خوشبختانه
و روند خوبی در جریان می باشد.

