رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد

پدران مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی

اختالس  ۵هزار میلیارد تومانی

یک سال پس از درگذشت آنها

در اتوبوس خبرنگاران محیط زیست

در بانک دی

از روزهای گذشته گفتند

در حالی که در حدود یک دهه گذشته با موارد متعدد کشف اختالس و فساد مالی در
شرکتها و نهادهای متعدد وابسته به بنیاد شهید روبرو بودیم و از فساد  ۱۷۰میلیارد
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تومانی ،اعطای  ۸هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی ،کالهبرداری از صرافی
یکی از بانکها در دوبی...
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قیمــت  2000تومــان |

باید امروز یک سال از ازدواج مهشاد میگذشت ،باید

2

ریحانه لبخندهای عمیق میداشت و در این یک سال

تاثیرتحریمها برمحیط زیست

گزارشهای تاثیرگذاری مینوشت .اما اینطور نشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دردیداربا نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد مطرح کرد:

سالجقه :انتظار داریم مجامع و سازمانهای بین المللی با استفاده از تمام ظرفیتها از انتقال فناوریها به ایران حمایت کنند

3

منابع خبری افغانستان از به نتیجه

رسیدن مذاکره ایران و طالبان خبردادند

4

توافق بر سر ایجاد
تاسیسات برای محاسبه
حقابه هامون
5

لرزهخیزی کیش

تیرماه سیاه

و زلزلههای اخیر

سوگ همسایه

| فاطمه باباخانی |
| روزنامهنگار |
چهارشنبه دوم تیر ماه  ،1400حوالی  5صبح
جمع بزرگی از خبرنگاران محیطزیست به دعوت

بر اثر وقوع زلزله  6.1ریشتری ،طبق آمار اولیه

سازمان حفاظت محیطزیست در فرودگاه مهرآباد
حاضر بودند .مقصد ارومیه و بازدید از پروژههای

نزدیک به هزار تن در افغانستان جان باختهاند

انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بود .آنها با
رسیدن به ارومیه اتوبوسی که متعلق به شرکت

زمینلرزههای روز چهارشنبه  25خرداد  1401جزیره
کیش و شهرهای ساحلی استان هرمزگان و همچنین
شهرهای دبی و دیگر مناطق خلیج فارس را لرزاند.
ابتدا دو زمینلرزه به بزرگی  4.7و پس از آن زمینلرزه

کیش رخ داد .به نظر میرسد که بخشی از گسل

نشسته بودند .ردیفهای بعدی در اختیار

خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس از همین ناحیه عبور

خبرنگاران بود .به گفته میزبانان زمان محدود بود،

میکند و جنبائی آن موجب رخداد زمینلرزه شده

فرصت صبحانه خوردن در رستوران وجود نداشت،

است .زمینلرزه در سواحل خلیج فارس و دریای

آنها به ساندویچی از سیبزمینی و تخممرغ آبپز

عمان با پتانسیل رخداد سونامی در سواحل و فراساحل

اکتفا کردند و در میانه مسیر تا رسیدن به سد

نیز همراه است .در مطالعهای که محافظهکارانهترین

نراهی که سماورش
کانیسیب هم از یک مغازه بی 

سناریوها برای زمینلرزههای احتمالی در سواحل

را بیرون گذاشته بود ،چای به خبرنگاران دادند.

خلیج فارس با بررسی پارامترهای تعیین چشمههای

برنامهها به نوبت برگزار میشد و میزبانان که

یزا هستند ،تعیین شدند ،حداکثر ارتفاع امواج
سونام 

همان اعضا و مدیران ستاد احیا باشند ،توضیحات
AP

سونامی بر اساس مشخصات منبع لرزهای و فاصله آن

6

ادامه در صفحۀ 3

نماینده بافق در مجلس در نطق میان دستور از لزوم اصالح

نوبت اول

آگهیمناقصهعمومی
یک مرحله ای

قانونگذاری درشورایعالی

شماره ب۱۴۰۱/44 -۵۲/

سران قوا تیرخالص به مجلس است
یک نماینده مجلس در جریان نشست علنی دیروز در نطق میان دستور خود با بیان
اینکه انقالب ما توانست نگاه دینی را با نگاه مردمساالری تلفیق و در قالب نظام
اسالمی پدیدار و حکومت مستحکمی را بنا نهد که در قرن کنونی کمنظیر است و باید

نوبت اول

آگهیمناقصهعمومی
یک مرحله ای

بوده و متأسفانه مجلس بجای پرداختن به وظایف اصلی ،به کارهای اجرایی و محلی
روی آورده که این رویه و ضعف باعث شده برای انجام وظایف بهجامانده مجلس،
فضای مجازی ،شورایعالی بورس و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران تشکیل

هنوز خواب است و برخی برای مصلحت خود را به خواب زده ایم .حرمت امامزاده
را باید متولیان نگاه دارند که متأسفانه دیروز و امروز متولیان آن ،جایگاه مجلس را
نمیبینند ».او ادامه داد« :برای برونرفت از این شرایط باید مجلس با مقام معظم

آگهي مناقصه عمومی

طریق برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی(یکپارچه)از طریق

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت
و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکتها 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 مذكور و دریافت گواهی

امضا الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  1456و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر
استانها در سامانه  www.setadiran.irبخش " ثبت نام  /پروفایل تامین كننده /

مناقصه گر" موجود است .
مواعد زمانی:

شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه 2001095511000008 :

(مادرتخصصی)

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

صفحه 6

صفحه 7

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

رهبری مشورت کرده و مجلس را از این وضعیت نجات دهد.

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد فراخوان انجام عملیات استخراج زغالسنگ

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور

فراخوان
مناقصات عمومي
یک مرحله اي

دید و مردمساالری را هدف قرار میدهد» ،عنوان کرد« :مجلس در این خصوص

خام به صورت روباز در معدن هشونی به میزان  20000تن را به مدت یکسال را از

وزارت نیـرو

نوبت اول

حل کند اما در اصل تیر خالص به مجلس است که جنازه آن را در آینده خواهیم

موضوع فراخوان انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روبازدرمعدن هشونی

صفحه 3

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شود که تصمیمات فراقانونی بگیرند که برخالف نص صریح اصل  ۷۰قانون اساسی

قانونگذاری در شورایعالی هماهنگی اقتصادی شاید بهصورت موقتی مشکالت را

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

شماره ب۱۴۰۱ / ۴۳ - ۵۲/

به مرور شوراهای عالی متعددی همچون شورایعالی انقالب فرهنگی ،شورایعالی

به گزارش خبرگزای خانه ملت ،محمدرضا صباغیان بافقی با بیان اینکه «امروز نحوه

(مادرتخصصی)

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

قدردان آن باشیم ،گفت« :مهمترین مشکل ما ضعف در حوزه قانونگذاری و نظارت

است که قانونگذاری را برعهده مجلس قرار داده که از دل مردم برون آمده است».

وزارت نیـرو

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور

ساختار سیاسی گفت:

نام مناقصه گذار  :شركت معادن زغالسنگ كرمان

| زلزلهشناس |

در غرب بندرلنگه و  20کیلومتری شمال شرق جزیره

اتوبوس اعضای ستاد احیا به عنوان میزبانان

الزم درباره اقدامات انجام شده را به میزبانان ارائه

| مهدی زارع |

اصلی با بزرگای  5.3در نزدیکی ساحل بندر چارک

سیمان بودند سوار شدند ،در ردیفهای ابتدایی

میکردند.

تلختر از زهر

همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

(نوبت اول)

مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/04/02

لغایت 1401/04/09
آخرین مهلت ارسالو بارگذاری اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی كیفی و ارائه
پیشنهادات به صورت  pdfدر سامانه :تا ساعت  18مورخ 1401/04/22
زمان بازگشایی پاکت ها  :ارزیابی كیفی ساعت  9صبح مورخ  1401/04/23و
بازگشائی پاكات مناقصه ساعت  12مورخ 1401/04/26
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :تضمین معتبربه مبلغ  3.200.000.000ریال
نوع تضمین در اسناد مناقصه تشریح شده است.
آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  :اصل تضمین
شركت در فرایند ارجاع كار عالوه بر بارگذاری در سامانه می بایستی به صورت
فیزیكی و در پاكت در بسته و ممهور  ،حداكثر تا قبل از ساعت بازگشایی پاكات به
دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت تحویل و رسید دریافت شود.
تلفن تماس مناقصه گزار 03432117726 :تلفن تماس پشتیبانی سامانه  1456و
دفتر ثبت نام در سامانه  03433225262و 03433326006

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

از ساحل و همچنین شیب ساحلی بررسی شده است.
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شرکت بیمه  ۵میلیارد تومان بود ،این مدیر
مبلغ  ۹میلیارد تومان به حساب این شرکت

تصویب طرح کنترل

بیمه خواست این مبلغ به حسابی که او
اعالم میکند ،واریز کنند!

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات

اختالس  170میلیاردی بانک دی

طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای امالک

درعصراحمدینژاد

مسکونی موافقت کردند .به گزارش ایسنا،

اما این تنها مورد از موارد فساد کشف شده

نمایندگان در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه)

در این نهاد در این سالها نبود .به فاصله

مجلس شورای اسالمی کلیات طرح

اندک از انتشار خبر اختالس  15میلیارد

دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای

تومانی و پیرو شوک حاصل از همین خبر،

امالک مسکونی ،را با  ۱۱۴رأی موافق۹۷ ،

طرح تحقیق و تفحصی در مجلس نهم

رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶

کلید خورد و آنطور که عباس فالحیان

رای اخذ شده تصویب کردند .این در حالی

نماینده مجلس نهم خبر داد اختالسی در

بود که رئیس مجلس در جریان بررسی

به نمایندگان ارائه داد .به گزارش ایسنا،
محمدباقر قالیباف ،پیش از رایگیری برای

بانک دی رخ داده و عالوه بر آن مطالبات
جانبازان نیز پرداخت نشده است .همزمان

| خبرگزاری آنا |

در مجلس ،توضیحاتی از روند مصوبه

امیر خجسته نماینده همدان در همان
مجلس نهم در قامت طرح تفحص از
بنیاد شهید با بیان اینکه تحقیق و تفحص
از مدیریت بنیاد شهید است ،نه از خود

کلیات طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن
و درپاسخ به محمدحسین آصفری نماینده
اراک که با استناد به اصل  ۱۱۰قانون اساسی
پرسید که با توجه به اینکه سران قوا در
موضوع اجارهبها ورود کردند ،آیا مجلس
میتواند به این موضوع ورود کند ،بیان کرد:
در نشست شورایعالی اقتصادی سران قوا
من گفتم که ضرورتی ندارد که درباره  ۴ماده

رییس بنیاد شهید و امورایثارگران خبرداد

اختالس  ۵هزار میلیارد تومانی در بانک دی
در حالی که در حدود یک دهه گذشته با موارد متعدد کشف اختالس و فساد مالی در شرکتها و نهادهای متعدد وابسته به

پیشنهادی وزارت راه بحث کنیم بلکه با توجه

بنیاد شهید روبهرو بودیم و ازفساد  ۱۷۰میلیارد تومانی ،اعطای  ۸هزارمیلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی ،کالهبرداری

به اینکه قیمت گذاری از اختیارات دولت

ازصرافی یکی ازبانکها دردوبی به مبلغ  ۴۳۳میلیون درهم ،وجود  ۵۰تا  ۷۰نفردریک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران

است و شورای عالی اقتصادی میتواند

بنیاد شهید در دولت احمدینژاد و معامله با افراد و بخشهای ممنوعالمعامله را شاهد بودیم ،حال رئیس این بنیاد از

در آزمون کمک کند بر همین اساس ماده

اختالس  5هزار میلیاردی در یک شرکت زیرمجموعه بانک دی پرده برداشته است.

یک و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در آن
شورا تصویب شد و سقف افزایش اجارهبها
برای تهران و کالنشهرها  ۲۵درصد و برای
سایر شهرها  ۲۰درصد و اینکه کدام آنالین
نمیتوانند تمدید شوند ،تصویب و ابالغ شد.
قالیباف بیان کرد :با توجه به آنکه پیش از
طرح موضوع اجاره مسکن در جلسه شورای
عالی سران قوا طرح مجلس رای آورده بود،
اکنون با طرح موضوع در جلسه شورای
عالی سران دو فوریت طرح نمایندگان
ال منتفی شده است .بنا
مجلس دیگر عم ً
شد تا مواد مطرح شده در طرح پیشنهادی
نمایندگان کنار موارد مورد نظر نمایندگان در
کمیسیون عمران مورد رسیدگی قرار بگیرد
و ما مجموعه حلقه مسکن را در کشور به
صورت اصولی پیش ببریم .رئیس مجلس
شورای اسالمی با اشاره به تمدید تصویب
سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای
سومین سال متوالی از زمان آغاز شروع
بیماری کرونا در کشور گفت :باید بپذیریم
که این تصمیم مقطعی است و دقیق
نیست و در خیلی موارد مشکالت اجتماعی
ایجاد میکند و ما این را متوجه هستیم؛
بنابراین به نظر میرسد مجلس باید گام
دیگری بردارد و قانون اجارهداری را که
جایش در زنجیره مسکن خالی است ،مورد
توجه قرار دهد؛ بنابراین با توجه به اینکه
بخشی از طرح کنترل و ساماندهی اجاره

رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران با اشاره به گزارشی که
اخیر ًا مدیرعامل فعلی بانک دی
بهعنوان یک نهاد مالی وابسته
به این بنیاد در اختیار او قرار
داده ،گفت که بنابر این گزارش
فقط یکی از شرکتها حدود
۵هزار میلیارد تومان اختالس
انجام داده است

بهای امالک مسکونی در نشست شورای
عالی سران قوا به تصویب رسیده ،بر اساس
اصل  ۱۵۳آییننامه داخلی مجلس من
بهعنوان رئیس مجلس این حق را دارم که
طرح را بدون رایگیری به کمیسیون ارجاع
دهم و کمیسیون جزئیات آن را در مسیر
قانون اجارهداری بررسی کند و عجله نکنیم
تا کاری پخته انجام دهیم .قبل از زمستان
قانون اجارهداری را در دستور کار قرار دهیم
تا از تصمیمات ناقصی که منجر به ایجاد
مشکل میشود ،پرهیز کنیم؛ بنابراین کلیات
را به رای میگذاریم و موضوع را جهت ادامه
رسیدگی به کمیسیون ارجاع میدهیم.

وزیر امور خارجه روسیه
به تهران آمد

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه
دیروز به تهران سفر کرده است .به گزارش

که ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور
بیان جزئیات سفر وزیر امور خارجه این
کشور به ایران پرداخت و گفت :الوروف
در سفر به تهران درباره توافق هستهای،
موضوع اوکراین ،سوریه ،یمن و افغانستان،
همچنین همکاری اقتصادی میان دو کشور

و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و آمریکا
و تروئیکای اروپا(فرانسه ،انگلیس ،آلمان)
افزایش یافته است ،اعالم کرد که یکی
از اهداف سفر الوروف به ایران افزایش
همکاریهای تهران و مسکو برای مقابله با
تحریمهای آمریکا است ومسئوالن دو کشور
سفرهای متقابل علنی و غیرعلنی زیادی در
مرحله اخیر داشتهاند.

گفته این مفسدهایست که «فقط از یکی از

فرسنگها فاصله دارد؛ آنهم در شرایطی

شفا» که مالکیت  ۴بیمارستان ۷ ،کلینیک

شرکتهای زیرمجموعه بانک دی» بهعنوان

که این بنیاد بهعنوان نهادی که فلسفه

تخصصی ۱۴ ،داروخانه و یک شرکت

یکی از دهها موسسه و نهاد وابسته به بنیاد

وجودیاش خدمترسانی به خانواده و

داروسازی را در اختیار دارد و نیز «سازمان

شهید و امور ایثارگران کشف شده و در

بازماندگان شهیدان و ایثارگرانی است که

اموال و امالک بنیاد شهید» بهعنوان مسئول

گزارشی که مدیرعامل بانک دی شخص ًا به

جسم و جان و روح و روانشان را در راه

اصلی نگهداری امالک و مستغالت فراوانی

ریاست مرکز شهید ارائه کرده ،مورد اشاره

وطن گذاشته و به خاطر ایران و ایرانیان،

که پس از وقوع انقالب مصادره شده و از

قرار گرفته است .گزارشی فسادی بهگفته

گرانبهاترین داراییشان را نثار کردند ،باید

محل اجاره و فروش این امالک درآمد آن

مدیرعامل بانک دی «آنقدر بزرگ» که

مامن و پناهگاه روزهای سخت آنان باشد.

بخش مهمی از بودجه داخلی بنیاد را تأمین

او «از دستگاههای امنیتی و اطالعاتی

وضعیتی که با نیمنگاهی به فعالیتها و

میکند ،بعضی از دیگر نهادهای زیرمجموعه

خواسته ورود کنند و موضوع را بررسی

البته مفاسد کشفشده در بانک دی در

بنیاد شهید است .کنار اینها البته باید به

یزاده هاشمی
کنند!» امیرحسین قاض 

این حدود یک دههای که از آغاز به کارش

«طرح شاهد» نیز اشاره کنیم .طرحی

که به تازگی در یک مصاحبه تفصیلی با

میگذرد ،بهروشنی پیشرویمان قرار خواهد

که برای ارائه خدمات پرورشی و آموزشی

خبرگزاری تسنیم از این اختالس  5هزار

گرفت .این در حالی است که بجز بانک دی،

راهاندازی شد و تا سال  76مالکیت ۷۱۶

میلیارد تومانی پرده برداشته و در توضیح

دهها نهاد و سازمان دیگر نیز زیرمجموعه

مدرسه را در اختیار داشت و نیز «دانشگاه

این فساد مالی گفته است« :متأسفانه

و وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران

شاهد» که سال  69تاسیس شد و در حال

در این سالهای اخیر هم که به آفتهای

فعالیت میکنند .این در حالی است که

حاضر نیز کانونهای متعدد شاهد در سراسر

زیادی گرفتار شده؛ مث ًال یک گروه عمدهای

«سازمان اقتصادی بنیاد شهید» بهعنوان

کشور فعالند .کنار اینها البته باید اشارهای

از مدیران بانک دی دستگیر شدند و در

سازمانی که در سال  67و پیرو تغییراتی

به «واحد مسکن» نیز اشاره کنیم.

زندان هستند .هنوز ما حجم خساراتی را که

در واحد امور اقتصادی وقت بنیاد شهید،

وارد شده و اختالسهایی را که اتفاق افتاده

ایجاد شده ،هماکنون عهدهدار مدیریت و

است ،نمیدانیم ».او که در قامت معاون

اداره حدود  ۱۸۰شرکت فعال در زمینههای

ریاستجمهوری از این مهم پرده داشته،

صنعتی ،تجاری ،ساختمانی و کشاورزی

پس از اشاره به گزارشی که مدیرعامل

است .این در حالی که عالوه بر آن 180

فعلی بانک دی در ارتباط با اختالس  5هزار

شرکت فعال زیرمجموعه «سازمان اقتصادی

میلیارد تومانی اختیار او قرار داده ،تاکید

بنیاد شهید»« ،واحدهای فرهنگی»« ،واحد

کرده «این فقط یک نمونه از بانک دی بود؛

مسکن»« ،دایره ازدواج» و «مراکز پزشکی»

حاال همین مسائل در مجموعۀ کوثر یا در

نیز از زیر مجموعههای بنیاد شهید و امور

مجموعۀ صندوق ذخیره شاهد و جاهای

ایثارگران در چارت جدید اداری این بنیاد

مختلفی که اخبارش هر از گاه به گوش

هستند .همچنین تاکید بر این نکته نیز

میرسد هم تا حدی وجود دارد؛ در حالی که

حائز اهمیت است که «بانک ایرانزمین»

این مجموعه انقالبی ،مقدس و وابسته به

با  331شعبه فعال در سراسر کشور و

شهدا ،باید پاکترین و تمیزترین سازمان

«شرکت سرمایهگذاری شاهد» که سال

باشد».

 64بهمنظور کمک به تأمین آتیه اقتصادی

نهاد و «مجموعه انقالبی» که امیرحسین

فرزندان جانباختگان جنگ ایران و عراق،

یزاده هاشمی در قامت رئیس
قاض 

به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس

کنونیاش بهدرستی تاکید دارد که اگر

شد و در بخشهای تولید ،صنعت ،بازرگانی،

نه لزوم ًا پاکترین اما قطع ًا باید از جمله

کشاورزی ،بازار بورس و مبادالت سهام

پاکترین و تمیزترین سازمانها و نهادهای

فعالیت میکند ،از دیگر زیرمجموعههای این

دولتی و حاکمیتی جمهوری اسالمی باشد

بنیاد هستند .همچنین «سازمان اقتصادی

اما با این استاندارد فاصله بسیار دارد .چنان

کوثر» که تنها در بخش اقتصادی مدیریت

که بنابر آنچه در حدود یک دهه گذشته

بیش از  ۱۹۰شرکت و مؤسسه تجاری را

آخرین جزئیات از اختالس ۱۵

میلیارد تومانی دربنیاد شهید

آنچه اما فارغ از بحث درباره این ساختار
تو در تو و پیچیده باید به آن توجه داشته
باشیم ،تعدد تخلفاتی است که تنها در حدود
یک دهه گذشته از آن شنیدهایم .مواردی از
مفاسد هنگفت اقتصادی که رسانهای شده
و میتواند کنار موارد متعددی که احتماال
بهوقوع پیوسته و از آن بیخبریم ،عمق
مشکالت این نهاد را آشکار کند .مفاسدی
چون اختالس  15هزار میلیارد تومانی
که مردادماه  91در پی تجسس ماموران
سازمان بازرسی کل کشور در امور مالی
بنیاد شهید آنگاه کشف شد که بازرسان
در جریان بررسی وضعیت مالی بنیاد
شهید با مورد مشکوکی روبهرو شدند که
بر اساس آن ،در جریان پرداخت حق بیمه
افراد تحت پوشش بنیاد شهید به یکی از
شرکتهای بیمه ،چندین میلیارد تومان به
حساب دیگری واریز شده است .اختالسی
که در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت
پوشش این رقم خورد و بنابر بررسی اسناد
روشن شد در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به

که  ۹۰نماینده مجلس را برای تحقیق و
تفحص از بنیاد شهید مصمم کرده است».
تفحصی که با مدیریت مسعود زريبافان
در بنیاد شهید و ریاستجمهوری محمود
احمدینژاد در دولت همزمان بود.
اما تا شهریورماه  93یعنی پس از پایان دولت
احمدینژاد گزارش هیات تفحص در صحن
مجلس قرائت نشد .اتفاقی که البته هرگز
رنگ واقعیت به خود نگرفت اما آنطور که
یک عضو هیات تفحص در شهریورماه  93در
اختیار رسانهها قرار داد روشن شد که فسادی
 170میلیاردی در جریان بوده است .همان
زمان خجسته در حالی که پیشتر به کشف
اختالس ۱۵میلیاردتومانی و حیفومیل
بیش از  ۱۷۰میلیارد از داراییهای بانک دی
در صرافیها اشاره کرده بود و این موضوع را
دلیل اصلی تفحص از این بنیاد بر شمرده
بود ،گفت که «عدمشفافیت مالی ،وجود
شایبههای مختلف در بخشهای اقتصادی
بنیاد و کشف اختالس ۱۵میلیاردتومانی»
از جمله دالیل پیگیری این طرح توسط
نمایندگان مجلس نهم بوده است .همچنین
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مردم
رشت در مجلس نهم و از جمله اعضای پیگیر
در هیات تفحص از بنیاد شهید با اشاره به
کشف فساد  ۱۷۰میلیارد تومان در بنیاد
شهید ،اعالم کرد« :این موضوع در گذشته
بوده و حاال ما به مسائل جدیدتری رسیدیم.
این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست،
داستانهای دیگری رخ داده که البته مجاز
به انتشار آن نیستیم .فقط میتوانم بگویم که
کسی با آگاهی از

ابعاد وحشتناکی دارد و هر
آن،شرمندهخانواده شهدا میشود .جعفرزاده
ایمنآبادی همچنین چندی بعد اعالم کرد:

در واکنش به انتشار گزارش «سلب حق تظلمخواهی» در
م ما» در جوابیهای در این رابطه توضیحاتی
روزنامه «پیا 
ارائه کرد .در متن این جوابیه خطاب به روح هللا خدیشی،
مدیر مسئول روزنامه «پیام ما» آمده است« :احترام ًا به
استحضار میرساند در صفحه اول آن روزنامه به شماره
 2317مورخ  1401/03/31مطلبی با عنوان «سلب حق
تظلم خواهی» درج شده است .مقتضی است براساس
ماده  23قانون مطبوعات کشور و به منظور روشن شدن
اذهان عمومی متن ذیل عین ًا در اولین شماره و در همان
صفحه به چاپ برسد -1 .موضوع عدم شمول صالحیت
دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقالب فرهنگی و
شورای عالی فضای مجازی برخالف آنچه توسط برخی
رسانهها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است
اص ًال موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه
از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است
و به دلیل اینکه شوراهای مذکور صالحیت مصوبه گذاری
دارند و مصوبات آنها در حکم قانون تلقی میشود سالیان
زیادی است که بین حقوقدانان محل اختالف است.
شاید به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری در
بسیاری موارد ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد
را در صالحیت خود ندانسته و جز در موارد استثنائی
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی
در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است -2 .از منظر
قانون اساسی نیز بر اساس تفاسیر بسیاری از حقوقدانان
بر این عدم شمولیت تأکید شده است ،البته در این
خصوص صرف نظر از نظر دکترین سوابقی نیز در شورای
نگهبان قانون اساسی وجود دارد .چنانکه ریاست وقت
قوه قضائیه در  28آبان  1383از شورای نگهبان در
خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری بر تصویبنامهها
و آئین نامههای قوه مقننه ،قوه قضائیه و مصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام مبتنی بر اصل  170قانون اساسی
درخواست تفسیر کرد .براساس نظر شورای نگهبان که در
21دی  1383صادر شد ،براساس اصل  170و  173قانون
اساسی ،شورای عالی انقالب فرهنگی یا شورای عالی
فضای مجازی که به فرمان رهبر انقالب تأسیس شدهاند
نمیتواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل
از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت
نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود.
همچنین عدم شمول صالحیت دیوان عدالت اداری بر
شورای عالی انقالب فرهنگی مسبوق به سابقه است و
پیش از مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی ،در سال
 1385و در خالل اصالحات و نسخ قانون سال 1360
عم ًال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صالحیت
برای ابطال مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی دانسته
شد .همچنین در سال  1390نیز که در اصالحیه مجلس
مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در
خصوص موارد خارج از صالحیت شورای عالی انقالب
فرهنگی دارای صالحیت دانسته شود ،بهدلیل ایراد
شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان
میدهد مجلس شورای اسالمی در سال  1390نیز
صالحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی را نفی کرده است.

«در جریان تفحص از بنیاد شهید در کمال
ناباوری دیدیم هر چه جلوتر میرویم،
ابعاد فسادها گستردهتر میشود .فساد ۱۷۰
میلیارد تومانی ،اعطای  ۸هزار میلیارد تومان
وام بدون ضمانت و با تبانی ،کالهبرداری از
صرافی یکی از بانکها در دوبی به مبلغ ۴۳۳
میلیون درهم ،وجود  ۵۰تا  ۷۰نفر در یک
شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت
بنیاد شهید و معامله با افراد و بخشهای
ممنوعالمعامله ،بخشی از فسادی است که در
طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد،
در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و
اعالم شد ».حال فساد  5هزار میلیاردی
یزاده هاشمی
بانک دی که امیرحسین قاض 
در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم
از آن پرده برداشته آخرین نمونه از مفاسد
در زیرمجموعههای این نهاد است .فسادی
که با توجه به آنچه در این بیش از یک
دهه شاهد بودیم ،بعید است آخرین نمونه از
مفاسد این بنیاد باشد.

و پرداخت مستمری بازنشستگان

خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری به

است که تنشهای میان ایران از یک طرف

از آن سخن گفته و تلختر آنکه بهتاکید

بهنسبت دور از مفاسد و تخلفات قانونی نیز

سینما و چاپخانه است یا «سازمان پزشکی

مشکالت مدیریتی از جمله دالیلی است

تالش برای تعویق استیضاح وزیر صمت

خارجه برگزار می شود .این در حالی است

اشاره به اینکه سفر الوروف به ایران درحالی

از مفاسد اقتصادی است که یک مقام ارشد

با قرار گرفتن در زمره نهادها و سازمانهای

تفریحی ،مهمانسرا ،هتل ،مجتمع فرهنگی،

بنیاد شهید ،عدمتوجه کامل به ایثارگران و

اعضای کابینه در حاشیه نشست هیات دولت به سواالت برخی خبرنگاران پاسخ گفتند

روسیه امروز در تهران در محل وزارت امور

با مقامات ایران رایزنی خواهد کرد.

«اختالس  5هزار میلیاردی» آخرین نمونه

شاهد بودیم ،بنیاد شهید و امور ایثارگران

برعهده دارد و همزمان دارای اردوگاههای

بنیاد گفت« :شفاف نبودن عملکرد مالی

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

سالم نظام در گروی سالمت
قوه قضاییه

رئیس قوه قضائیه و مسئوالن عالی قضایی با قرائت
فاتحه یاد و خاطره امام راحل (ره) را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری میزان ،رئیس قوه قضائیه در
این مراسم گفت :خداوند به ما این توفیق را دهد
که بتوانیم در سنگر قو ه قضائیه دست مفسدین و
تطاولکنندگان به جان ،مال ،عرض و حقوق مردم و
نظام اسالمی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه
به استیفای حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش
عدالت که از اهداف واالی امام راحل بود بپردازیم.
همچنین یادگار امام نیز در این مراسم گفت :اگر
قوه قضائیه در یک نظامی از سالمت وافی و کافی
برخوردار باشد ،سایر نهادها هم الجرم به چنین صفتی
متصف میشوند و این نقش بیبدیلی است که هم
رضایتمندی مردم را در پی دارد و هم الهی بودن نظام
را تضمین میکند.

گزارش روز

ایسنا ،دیدار وزیران امورخارجه ایران و

روزنامه العربی الجدید هم در گزارشی با

م ما»
به گزارش «پیا 

اینکه بهدلیل اشتباه  ۴میلیارد بیشتر به
حساب شرکت بیمه واریز کرده ،از مدیران

اجارهبهای مسکن

اخیر سران قوا درباره ساماندهی اجاره بها

جوابیه مجلس

واریز کرده و در ادامه همان مسئول با اعالم

و ساماندهی

کلیات طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن

پ
یامک شما را دربـاره
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رئیسجمهوری در جریان
نشست روز گذشته هیات دولت
خواستار رسیدگی به مطالبات
بازنشستگان و پرداخت
مستمری آنان شد

چند نفر از وزیران و معاونان رئیسجمهوری

داشته باشد .رئیسجمهوری به معاون اول،

انتظار داریم به دالیلی که میشود از آنها

که در حاشیه نشست روز گذشته هیات

معاونت حقوقی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه

صرف نظر کرد استیضاح در مجلس انجام

وزیران در حیاط دولت به پرسش جمع

اجتماعی و دیگر بخشهای ذیربط دستور

نشود .سید محمد حسینی با اشاره به اینکه

خبرنگاران پاسخ دادند ،از جمله به نکاتی

داد که خواستههای بازنشستگان عزیز را

برخی

درخصوص

درباره استیضاح وزیر صمت ،حذف ارز

درباره مستمریشان پیگیری نمایند .این

استیضاح وزیر صنعت ،معدن ،تجارت را پس

ترجیحی ،آخرین وضعیت همسانسازی

در حالی بود که محمدمهدی اسماعیلی وزیر

گرفتهاند ،افزود :امیدواریم که تا اوایل هفته

حقوق بازنشستگان و حواشی توقیف فیلم

فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علی صالحآبادی

آینده که در کمیسیون صنایع مطرح می شود

سینمایی «برادران لیال» پرداختند .این در

رئیس کل بانک مرکزی ایران ،عیسی زارعپور

بقیه نمایندگان هم مجاب شوند که اکنون

حالی بود که ابراهیم رئیسی پیشتر در

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،مسعود

وقت استیضاح نیست.

جریان برگزاری نشست دیروز هیات دولت،

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه،

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در

با بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس

پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره حقوق

هستیم ،گفت :همه همکاران دولت به ویژه

جمهور ،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت

بازنشستگان چه کسی باید نظر نهایی را

کسانی که مسئول بازار و تأمین سفره مردم

نیز با حضور در حیاط دولت پاسخگوی برخی

بدهد ،هیات وزیران یا مجلس ،بیان کرد:

هستند ،شبانه روز برای خدمترسانی و امید

سواالت خبرنگاران بودند .بر این اساس سید

ن چه ما اطالع داریم ،قوانین میگوید،
بنابر آ 

آفرینی در جامعه تالش می کنند و این

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور

هیات دولت باید تصویب کند که هیات

اقدامات باید تا حصول نتایج نهایی تداوم

درباره موضوع استیضاح وزیر صمت ،گفت:

دولت تصویب کرده است .مسعود میرکاظمی

نمایندگان

امضایشان

گفت :هماکنون هیات تطبیق باید به ریاست

علی صالحآبادی ابراز امیدواری کرد که با این

مجلس ،نظر مشورتی بدهد .بین مجلس و

اقدام ،بازار ارز آرامش و ثبات بیشتری پیدا

دولت جلساتی برگزار میشود و علیالقاعده ،بر

کند .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در

اساس مستندات تصمیم خواهند گرفت .وزیر

پاسخ به پرسشی در خصوص توقیف رسمی

ارتباطات و فناوری اطالعات نیز از دستگاهها

فیلم «برادران لیال» و اخبار منتشر شده

و وزارت خانههای دولتی و سازمانهای

مبنی بر ممنوعالکار شدن برخی بازیگران این

زیرمجموعه آنها خواست تا هر چه سریعتر

فیلم ،بیان کرد :من در همین حیاط دولت

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را

چندی پیش اعالم کردم که ما در مورد این

راهاندازی کنند .عیسی زارعپور از رسانههای

فیلم طبق قانون عمل میکنیم .قانون در این

کشور هم خواست که از مسئوالن دستگاهها

زمینه مشخص بود .دوستان ما در سازمان

در این رابطه و اتصال و راهاندازی پنجره ملی

سینمایی بررسیهای کامل انجام دادند.

خدمات دولت هوشمند مطالبهگری کنند تا

محمدمهدی اسماعیلی گفت :اصرار من این

این تکلیف قانونی در شهریور محقق شود

بود که مر قانون رعایت شو دو بررسیهای الزم

و مردم خدمات خود را با حداقل دردسر و

صورت بگیرد و این اعالم نظر نیز مبتنی بر این

کاغذ بازی و مراجعه حضوری انجام دهند.

بررسیها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره آخرین

این درحالی بود که سخنگوی دولت ضمن

تحوالت بازار ارز نیز در حاشیه نشست هفتگی

تشریح مصوبات هیات وزیران نیز گفت:

هیات دولت گفت :با وارد کردن معامالت

هیچ تغییری در قیمت نان نداریم .علی

توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و تمایل خیل

بهادری جهرمی تاکید کرد که راهاندازی

عظیمی از صادرکنندگان برای وارد کردن منابع

کارتخوانهای نانواییها در سراسر کشور

ارزیشان به این بازار پیشبینی میکنیم.

طبق برنامه زمانبندی قبلی پیش میرود.
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پدران مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی ،یک سال پس از درگذشت آنها در اتوبوس خبرنگاران محیط زیست
از روزهای گذشته گفتند

ما مقصریم و عذرخواهی نمیکنند که
نتوانستند ایمنی جان مردم را در این

ادامه از صفحۀ 1

چند سال تامین کنند .من متعجبم

تلختر از زهر

تیرماه سیاه

که چطور نظریه اولیه کارشناس را
که پنجاه ،پنجاه مقصر دانسته بودند،

تاکید آنها این بود که تا به حال چنین

توسط رئیس کل دادگستری ارومیه به

سفری برگزار نشده و آنها قصد دارند در

ما اعالم میشود که این قبول نیست و

یک بازدید میدانی نشان دهند که دریاچه

ما نظریه بعد یها را قبول میکنیم .اگر

پدرمهشاد :یکی نیست بگوید محیط زیست با کارخانه سیمان چه ارتباطی با هم دارند .چطورازکارخانه سیمان اتوبوس گرفتند؟

با آب باران نیست که احیا شده ،بلکه

قبول نیست چطور آقای پورمحمدی آن

گروهی خون دل خوردهاند تا آن را احیا

موقع که سخنگوی قوه قضائیه بودند در

پدرریحانه :چرا باید جان بچههای ما قربانی پانصد هزارتومان صرفهجویی درپروژهای شود که هزینه زیادی برایش صرف شده و همچنان میشود؟

کنند .

رسانهها اعالم کردند؟ پس کی میخواهد

ساعت پنج عصر بود یا اندکی پیش و

پیگیری شود؟ ما اگر پیگیری میکنیم،

پس از آن که میزبانان پس از بازدید

میخواهیم برای بقیه چنین اتفا قهایی

از تونل زاب ،از مهمانان خواستند سوار

تکرار نشود .تا کی میخواهیم دست

اتوبوس شرکت سیمان شوند تا به

گلهای خودمان ،جوانانمان را به این
راحتی از بین ببریم؛ فقط به خاطر ندانم
کاری .آقایی که دستور داده از این جاده
برو تبرئه شده؛ قاضی که چنین حکمی را
داده چه فکری کرده است؟ چطور دستور
داده از اینجا برو و سرعتت را هم بیشتر
کن .اصال شما کارشناسی بلد نیستید،
حداقل ظاهر اتوبوس را که میتوانستند
نگاه کنند .اتوبوس را از کارخانه سیمان
گرفتهاند .من به مدیرکل محیط زیست
گفتم نامههایی که بین شما و محیط
زیست رد و بدل شده را به دست قاضی
برسانید تا بتواند درست نتیجه بگیرد،
اما اینکار را انجام ندادند .یکی نیست

سمت رستورانی که ناهار برایشان تدارک

ابوالفضل کریمی :کارشناسی
اعالم کرده که شما از این
مساله بگذرید بیمه ،دیه شما
را میدهد .یعنی چه این
حرف؟! یعنی ما بچههایمان را،

دیه بگیریم؟ برای بچههای
خودتان هم چنین حرفهایی
میزنید؟

| ایرنا |

به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه به ارومیه رفته بودند ،اتوبوسی که بر آن سوار بودند واژگون شد و امید را در بازماندگان کشت .عصر
آن روز که از هر شبی تاریکتر بود ،از راه دور جاده نقده خبر تلخ به گوش خانوادههای مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی و همه دوستان

و همکارانی که منتظر بازگشت آنها از سفر بودند ،رسید .دو خبرنگار جوان محیط زیست ،جان شیرین را از دست داده بودند و چندین
خبرنگار دیگر مصدوم شده بودند .بازماندههایی که دیروز در مراسم سالگرد مهشاد و ریحانه گرد هم آمدهاند ،از آن روز زخم خوردهاند.

گویی همه ما دومین روز از تابستان سال پیش ،در پیچ و خم آن جاده مرگ جا ماندیم.
مهشاد  25ساله را به لبخند گشادهاش

صادق (ع) تهران برگزار شد .ایسنا

صدبار دیگر به عقب برگردم باز عاشق

میشناختیم ،به امیدی که در چشمانش

و ایرنا که برگزارکنندگان این مراسم

روزنامهنگاری خواهم شد ».پدر ریحانه

عرض میکنم .ریحانه و مهشاد از دست

بود و شوقی که برای پیگیری رنجهای

بود هاند ،نوشتهاند :سیدحسین یاسینی

دختر از دست رفتهاش را با این جمالت

رفتند و زندگیهای زیادی از معنا خالی

پدر ریحانه یاسینی در مراسم سالگرد

وصف کرد .او حرفهایش را اینطور ادامه

شد و خالی میماند .ما خانواد ههای

محیط زیست داشت و همین شوق
او را به گوشه گوشه جغرافیای ایران
میکشاند .ریحانه را به شور و شجاعتش
میشناختیم ،گوشهایمان از تالش و
پیگیریاش پر بود ،ایرنا 24با حضور
او جان گرفته بود .آنها  25نفر بودند،
عکاسان و خبرنگاران رسانهای که قرار بود
از طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه
دیدن کنند 25 .نفره رفتند و  23نفر
بازگشتند .امروز رفتن مهشاد و ریحانه

درگذشت دخترش گفت« :روایت این
روزهای ما تلختر از زهر است .صبح
و شب برای ما تفاوتی ندارد و دیگر
چیزی از باال و پایین دنیا نمیفهمیم.
امروز ما و خانواده آقای کریمی ،هر
کدام خانواد هی سهنفرهای هستیم که در
تاریکی عمیقی فرو رفتهایم .باور کردن
اینکه صدای مهشاد و ریحانه عزیز به ما
نمیرسد سخت است».

یک ساله شد .رفتنی که اگر جادهها امن
میشد و مسئوالن مسئولیتپذیر بودند،
بازگشتی داشت و پدران و مادرانشان
اینطور تکیده و غمزده نبودند .با این همه
پیگیریهای قضایی فعال فقط به مقصر
شناختهشدن راننده انجامیده است.
مراسم اولین سالگرد درگذشت «مهشاد
کریمی» و «ریحانه یاسینی» خبرنگاران
محیط زیست خبرگزاری ایسنا و ایرنا
که یک سال پیش در جاده نقده جان
سپردند عصر دیروز در مسجد امام

حتما

این کلمات گواهی

میدهند .دخترم عاشق کارش بود و
میخواست تحریریه خودش را داشته
باشد.

رتبه

مطالعات

نخست کارشناسی

فرهنگی

رسانه

و

ارشد

نشستن

در جایگاه سردبیری ایرنا در سن ۲۵
سالگی

میتواند

هزار تومان صرفهجویی در پروژهای شود
که هزینه زیادی برایش صرف شده و
همچنان میشود؟ چرا باید اتوبوس
فاقد کمربند باشد؟ اتوبوس را از کارخانه
سیمان به امانت گرفتند ،پیشنهاد عبور

سوا لها این است چرا کسی برای

«آنها که ریحانه را از نزدیک میشناختند
به

باید جان بچههای ما قربانی پانصد

سازمان محیط زیست عیسی کالنتری

هیچ خانهای روشن نشود
صدق

نمیکنیم و هنوز کابوس میبینم .چرا

از جاده ناامن دادند .از رئیس وقت

شاید دیگر چراغ

بود و استاندارد وسایل نقلیه مهم شمرده

داد« :راستش ما به این لحظات عادت

واقعیت

ریحانه

را

نشان دهد .لذت میبرد که گزارشهای
تاثیرگذار بنویسد بارها گفته بود اگر

عذرخواهی حتی یک تلفن ساده نکرده
و هزار چرای دیگر که به قامت اندوه
بر قلب ما مینشیند .حاال که در آستانه
یکسال

زندگی

نکردن

ایستاد هایم

تنها اتفاقی که میتواند مرهمی برای
جراحتمان باشد ،شناسایی و مجازات
مسببان واقعی این اتفاق است .اگر
بتوان ایمنی ایجاد کرد ،اتفا قهایی مثل
قطار مشهد ،یزد یا فروپاشی ساختمان
مترو پل آبادان رخ نمیدهد که در

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب۱۴۰۱/44 -۵۲/

وزارت نیـرو

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور
(مادرتخصصی)

که مجازات همه مسببمان این حادثه
خانما نسوز میتواند جلوی از دست
رفتن ریحانهها و مهشادهای دیگر را
بگیرند .شاید که دیگر چراغ هیچ خانهای
مثل چراغ خانه ما خاموش نشود».

قاضی چه فکری کرده است؟

ابوالفضل کریمی ،پدر مهشاد کریمی

خبرنگار

ایسنا

هم

بیقرار

وضعیت

پرونده بود .او در این مراسم با انتقاد
از روند پیگیری پرونده دو خبرنگار از
دست رفته ،گفت« :میخواهم در رابطه
با پروند های صحبت کنم که یک سال
است به نتیجه نرسیده و فقط وعده
و وعید بوده و آخر هم به این نتیجه
رسید هاند که راننده مقصر است .مثل
تمام مسائلی که در کشورمان اتفاق
میافتد

مثل

هواپیمایی

که

سقوط

میکند و میگویند خلبان مقصر است
و ساختمانی که فرو میریزد و میگویند
سازنده مقصر است .نمیگویند مردم،

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید اتصاالت فلزی را از طریق سامانه تدارکات

تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 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 تاریخ انتشار مناقصه در

سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/01می باشد.

مبلغ برآورد اولیه 10.190.500.000 :ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 509.525.000 :ریال به صورت ضمانت بانکی(فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضالب

استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت  3ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد .
لغایت۱۴۰۱/۰۴/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱۹روزپنج شنبه تاریخ۱۴۰۱/۰۴/16

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) :به صورت حضوری ساعت  12روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/16به دبیرخانه شرکت آب و
فاضالب استان

تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9:15روز شنبه تاریخ۱۴۰۱/۰۴/18

زیادی را در دستگاه گوارش این پرندگان
مشاهده کردند و این یافتهها نشاندهنده

گل و دستهای زخمی .یک نفر سرش

هزار تومن بود ،انقدر سخت بود؟! نرفتند

شکسته بود و دیگری دست به کتفش

پیکر جا مانده بودند ،دو نوعروس ،یکی

اجازه دادند بدون صورت وضعیت برود؟

همان شب قبل گلهای طبیعی به کارت

صد و خورده ای کیلومتر راه است؛ اینها

عروسیاش سنجاق کرده بود و دیگری

همهاش سوال است».

انگیزه خنده و شادی کسی بود.
از این لحظه به بعد نه شرکت سیمانی

کرد و گفت« :کارشناسی اعالم کرده که

وجود داشت ،نه اداره کل محیط زیست

شما از این مساله بگذرید بیمه ،دیه شما
را میدهد .یعنی چه این حرف؟! یعنی ما

مهشاد  25ساله را به لبخند

بچههایمان را ،جوانانمان را در این روزگار

گشادهاش میشناختیم ،به

با این مشقت بزرگ کنیم که برویم دیه

امیدی که در چشمانش بود

بگیریم؟ برای بچههای خودتان هم چنین

و شوقی که برای پیگیری

حرفهایی میزنید؟ یک کارشناس هم

رنجهای محیط زیست

گفته ما صالحیت نداریم در این مساله
دخالت کنیم ،اگر صالحیت نداری پس برای

داشت و همین شوق او را به

چه آمدی و چرا کارشناس شدی؟ کارشناس

گوشه گوشه جغرافیای ایران

باید در هر سطحی نظر دهد و افراد هم

میکشاند .ریحانه را به شور

سوال کنند .ما چرا باید برای این ندانم

و شجاعتش میشناختیم،

کاریها و سوء مدیریت تاوان پس دهیم؟

گوشهایمان از تالش و

چرا تاوانش را مردم باید پس دهند؟ تا کی؟

پیگیریاش پر بود ،ایرنا 24با

چه کسی میخواهد جوابگوی مردم باشد؟»
پدر ریحانه در آخر حرفهایش از سختی

حضور او جان گرفته بود .رفتن

تمام روزهای گذشته و آنچه در دلش

آنها امروز یکساله شد

مانده گفت« :داغ دل من و آقای یاسینی

تقصیراتشان

بگذرد،

چون

استفاده از استریومیکروسکوپ از نظر وجود

قطعات پالستیک ،مورد بررسی قرار گرفت.

به فاصله از منابع و مراکز جمعیت انسانی

عروسی دوشنبه برگزار شود ،میشد خنده
در خانهای شنیده شود ،میشد زخمی بر
دلی چنین ناسور نشود و تقصیر تنها به
عهده یک نفر باشد؛ راننده.
سالگرد مهشید و ریحانه یادآوری دوباره
آن زخم است ،زخمی که باز میماند حتی

نظارت پیوسته بر میزان ورودی پسابهای

خانگی به اکوسیستهای آبی باشند.

در انجام این تحقیق ،بهاره کردزنگنه و

سیدمحمود قاسمپوری از گروه علوم محیطی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس،
گیاهپزشکی کشور و محمد ذاکری از گروه

داشتند.یافتههای این مطالعه به صورت

مقاله علمی با عنوان «اولین مشاهده بلع
قطعات میکروپالستیک در پرندگان آبزی

سواحل جنوبی دریای خزر :خوتکای معمولی
( »)Anas creccaدر نشریه علمی پژوهشی
اقیانوسشناسی منتشر شده است.

حقابه تاالب این شهرستان را خواستار شد و
گفت :تامین نشدن حقابه کافی حیات تاالب
بینالمللی شادگان را به خطر انداخته است.
حزاده در نشست
به گزارش ایرنا جمال صال 

فرمانداری شادگان با تاکید بر اینکه همانطور
که مدافع تامین حقابه تاالب هستیم ،مدافع
اشتغال مردم شادگان نیز هستیم گفت :احیای
تاالب تاثیر جدی بر ارتقای زندگی و معیشت

روی میزان قطعات میکروپالستیک در پرندگان

رده نگرانی قرار دارند ،میتوانند ابزار خوبی برای

سرپرست

فرمانداری

شادگان

افزایش

اتفاقات بدی برای این تاالب بود.سرپرست

میکروپالستیکها در مناطقی که کلونیهای

جمعیت انسانی هستند و از نظر اتحادیه

در خطر است

صورت مستمر و دائمی تامین نشود باید منتظر

شهری است.پژوهشگران میگویند پایش

شد .این قطعات بین  ۰.۰۷۱میلیمتر تا

شده بود ،نشان دادکه فراوانی میکروپالستیکها

همه به سالمت بروند و بازگردند ،میشد

افزود :در صورتی که حقابه تاالب شادگان به

پرندگان ،احتما ًال به دلیل مجاورت با مناطق

شیالت دانشگاه هرمزگان با یکدیگر مشارکت

پرندگان بررسیشده ،بلعیده شده است.

بدانی میشد این اتفاق نیفتد ،میشد

کمیته حفاظت از تاالب بینالمللی شادگان

بستگی دارد و وفور قطعات فیبر در الشه این

در مجموع از الشههای بررسیشده ۳۱۶ ،قطعه

مقایسه مناطقی که الشه پرندگان در آنجا یافت

تبدیل به شمارهای شود در قطعهای و

حیات تاالب شادگان

اما این را هیچوقت نمیبخشم».

یزاده پژوهشگر انستیتوی
ابوالقاسم خالق 

تنوع اشکال ،مربوط به قطعات فیبری بلند خطی

که جوان از دست داده باشی ،عروسی

با انتقاد از تامین نشدن حقابه:

بدهند؟ هر طلبی داشته باشم میبخشم

در دستگاه گوارش آنها را بررسی کردند .در دو

شده بودند ،تشریح شد و سنگدان آنها با

دشوار است قرار گرفتن در وضعیتی

هستند و حق هم دارند چشم پوشی کنند

بینالمللی حفاظت از طبیعت در پایینترین

تورهای صیادی و کارگاههای تاکسیدرمی یافت

داشت و باید همه قدردانش میبودند.

فرماندار شادگان

اما در آن دنیا جواب خدا را چه میخواهند

پژوهشگران الشه پرندگانی که به دالیل مختلف

گونه خوتکای معمولی که در حاشیه سواحل،

میکرد فراتر از وظایف خود قصد خدمتی

هماستانی

خصوص در خوتکاها که در نزدیکـی نواحی

استان گیالن و مازندران ،در مجموع  ۴۶الشه

زیست .از این لحظه هر کسی اگر کمکی

چیدم .شاید در این دنیا قاضی از سر

پالستیکی در زندگی موجودات ،زیاد نیست.

تلف شده بودند ،میکروپالستیکهای موجود

ارومیه و نه سازمان حفاظت محیط

منی که با دست خودم جهاز بچهام را

آبزی و کنارآبزی حوضه جنوبی دریای خزر به

با این حال ،اطالعات در مورد تاثیرات این مواد

آذربایجان غربی ،نه ستاد احیای دریاچه

اگر مقصران اصلی هم محاکمه شوند.

را چه کسی میخواهد از بین ببرد؟

سطحی دریاهای جهان گزارش شده است .ولی

بود و میکروپالستیکها توسط درصد باالیی از

دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768

این ثانیهها را ثبت کند .در اتوبوس دو

پیرا نشهر درآورده است؛ پلیسها چطور

گیرد.به گفته این محققان ،نظارت پیوسته بر

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

بود و عکاسی از باالی تپه تالش میکرد

سر از

گسترده و افزایش تراکم پالستیک در آبهای

 ۱۳.۵۴۳میلیمتر بودند و همچنین بیشترین

آدرس :کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان

امانش نمیداد .جوانی زیر اتوبوس مانده

راننده فکر میکرده است اینها مهمانان

پرندگان یافت میشود ،باید مورد توجه قرار

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
تلفن034-33222960 :

بیرون میریخت و کسی درد دندههایش

خدا گفتهاند برو فرودگاه ما مهمان داریم

فعالیتهای زیاد انسانی در این مناطق است.

میکروپالستیک به اشکال مختلف شناسایی

محل تامین اعتبار :منابع عمرانی وجه نقد

داشت ،یکی خرده شیشهها را از ماسکش

اصال صندلی دارد! صبح به راننده بنده

و نظارت پیوسته بر محیطهای آبی به کمک

به گزارش ایسنا ،در مطالعات مختلف ،توزیع

هوشیار بودند و میتوانستند در چند ثانیه

کشیده بودند ،با چهرههایی پر از خاک و

در پرندگان آبزی سواحل خزر

در سواحل جنوبی دریای خزر ،میکروپالستیک

اعالم او تنها توانست چند نفر که بیدار و

کنار جاده افتاده بود .جمعی خود را بیرون

اولین مشاهده بلع میکروپالستیک
پژوهشگران با بررسی الشه خوتکاهای معمولی

الکترونیکی دولت به شماره  2001005963000109برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ۱۴۰۱/۰۴/01

ریحانهسادات و مهشاد بر این باوریم

همه خواست کمربندهای ایمنی را ببندد،

بعد در میانه راه نقده اتوبوس در گودی

او از کارشناسهای این پرونده هم انتقاد
همین جا به خانواد ههایشان تسلیت

شاگرد راننده شرکت سیمان با واهمه از

جراحت و مرگ نجات دهد .ثانیههایی

ببینند ظاهر اتوبوس چه شکلی است،

تاثیرگذاری مینوشت .اما اینطور نشد .یک سال سخت گذشت ،بدون لبخند و با غمی عمیق .دوم تیرماه  1400که همکاران و دوستانمان

خم کوهستانی که رسید ،اتوبوس شتاب

هم کمربند را بیابند و هم بندند را از خطر

سیمان اتوبوس گرفتند! یعنی گرفتن

کارخانه

دشتها عبور میکرد .به جاده پرپیچ و

مشقت بزرگ کنیم که برویم

چهار ون که پارسال کرایهاش روزی ۲۰۰

سیمان

اتوبوس هم به آرامی حرکت و از میان

برخورد کرد ،دوباره به سمت کوه رفت،

متضاد هم هستند؛ چطور از کارخانه

هستند

تنها چند نفری با هم سخن میگفتند،

جوانانمان را در این روزگار با این

بگوید محیط زیست با کارخانه سیمان

اما

بودند ،گروهی از آنها خوابیده بودند،

گرفت ،سرعتش بیشتر شد ،به گاردریل

چه ارتباطی با هم دارند؟! اینها که

|پیام ما| باید امروز یک سال از ازدواج مهشاد میگذشت ،باید ریحانه لبخندهای عمیق میداشت و در این یک سال گزارشهای

دیده شده بود بروند .خبرنگاران خسته

حزاده بیان کرد :در برابر
مردم شادگان دارد.صال 

پژوهشگران میگویند
پایش و نظارت پیوسته
بر محیطهای آبی به
کمک میکروپالستیکها
در مناطقی که کلونیهای
پرندگان یافت میشود ،باید
مورد توجه قرار گیرد

حفاظت از تاالب همه مسئول هستیم ،باید
حقابه تاالب تامین شود تا معیشت مردمی
که در کنار تاالب زندگی میکنند نیز تامین شود.
تاالب بینالمللی شادگان با بیش از  ۵۰۰هزار
هکتار وسعت در جنوب خوزستان قرار دارد و
بزرگترین تاالب ثبت شده کشور در فهرست
تاالبهای بینالمللی است.
این تاالب از طریق خورهای متعدد به
ب شیرین،
خلیجفارس متصل میشود که با آ 
لبشور و آبشور ،محیطی مناسب برای زیست
انواع آبزیان ،پرندگان ،جوندگان و حیوانات اهلی
و وحشی در آن فراهم آمده است.
شادگان همه ساله در فصل پاییز میزبان
انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر از
مناطق سردسیر سیبری ،روسیه ،آسیای
میانه و مناطق داخلی ایران است .این
تاالب بینالمللی در سالهای اخیر به دلیل
خشکسالی آسیب دیده است.
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کاوش دربند هخامنشی
اعالم شد

سرپرست هیأت کاوش بند هخامنشی دیدگان
(بستانخانی) از آواربرداری و الیروبی  ۴۵متر از
مسیر آبراه سد خبر داد.
حمیدرضا کرمی گفت :کانال آبراه که در فصل
قبلی کاوش ،دهانه ورودی آن در عمق  ۲۱متری
ی شده بود،
کف سد شناسای 
تاج سد ،یعنی در ِ
اینبار آواربرداری و الیروبی شد و مسیر ۷۰
پخش سد شناسایی شد.
ِ
متری آن تا آب
سرپرست تیم کاوش سد بستانخانی افزود:
کانال آبراه که کف و دیوارههای آن کام ًال سنگی
است با پهنای  ۷۰سانتیمتر و ارتفاع ۱۲۵
آب مخزن
سانتیمتر عالوهبر کارکرد انتقال ِ

کرمی با بیان اینکه طول این سازه  ۷۰متر است
و در دوران هخامنشی  ۲۰۰سال کارکرد خود را
حفظ کرده است ،افزود :آبراه سد در فصول
گرم سال با باز شدن دریچههای آبپخش کار

| سازمان محیط زیست |

به سمت آبپخش در جلوی سد ،کارکرد
رسوبگیری مخزن سد را هم داشته است.

انتقال حجم زیادی آب را به رودخانه تنگ حنا
و توزیع آن در دشتهای پاییندست سد تا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد مطرح کرد:

دشت پاسارگاد و سیوند و تخت جمشید بر
عهده داشته است.در بخش دیگری از کاوش،

تاثیرتحریمها بر محیط زیست

سازه سنگی دیگری به فاصله  ۱۰متر از آبراه سد
شناساییشده است که به گفته زارعی کردشولی
ـ ناظر تیم کاوش ـ ،هنوز کاربری آن مشخص
نیست و نیاز به کاوش بیشتری دارد.
او افزود :این سازه  ۱متر باالتر از سازه آبراه قرار
دارد و عمق آن  ۲و نیم تا  ۳متر است.

سالجقه :انتظارداریم مجامع و سازمانهای بین المللی با استفاده ازتمام ظرفیتها ازانتقال فناوریها به ایران حمایت کنند

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث
فرهنگی و گردشگری ،در این کاوش همچنین

در آستانه برگزاری نشست وزرای محیط زیست کشورهای همسایه برای پیگیری وضعیت غبار در کشور ،رئیس سازمان حفاظت محیط

عالئم و نشانههایی از شاخصههای دوران

زیست در دیدار با نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران گفت« :انتظار داریم برنامه توسعه ملل متحد در تشویق کشورها برای

روی سنگهای کارشده در سازه که نشان از

کرد و گفت که این نهاد «در این دوران پرچالش» آمادگی همکاری با ایران را دارد.

هخامنشی از جمله  ۱۰امضای متفاوت

حضور در این نشست همکاری کند ».در این دیدار همچنین نماینده مقیم برنامه توسعه ملل در ایران از تحریمهای غرب علیه ایران انتقاد

سنگتراشان این سازه است ،شناسایی شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

کشف آثار تاریخی
نادرِ «آزتک»ها

باستانشناسان با کاوش در مکزیک به یکی
از بزرگترین و قابلتوجهترین مجموعه آثار
تاریخی «آزتک»ها که تاکنون کشف شده
است ،دست پیدا کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از انشنت اوریجینز،
کاوش باستانشناسان در «مکزیکو سیتی»
به کشف مجموعه بزرگی از آثار تاریخی

مباحث محیط زیستی در این دوران پرچالش

حفاظت محیط زیست در نماینده مقیم

اعالم میکنیم.

برنامه توسعه ملل متحد در ایران دیدار و

او با بیان اینکه میتوان همکاریها را با تمرکز

کنیم.

توگو کرد .کلودیو پروویداس ،نماینده
گف 

بر چند موضوع مشخص ادامه داد ،تصریح

نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در

مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران در

کرد :ایران کشوری بسیار تاثیرگذار و فعال

ایران در ادامه همچنین گفت :دومین موضوع

این دیدار با انتقاد از تحریمهای ظالمانه غرب

در سازمان ملل است و دارای مسئولیتها و

در واقع حرکت از حفاظت محیط زیست

علیه کشورمان ،بر حمایت برنامه توسعه ملل

امتیازاتی میباشد.

محض به سمت فرصتهای موجود برای

متحد از ایران تاکید کرد و گفت :آمادگی

پروویداس افزود :درصدد احیای صندوق

سرمایهگذاری است.باید به سمت اقتصاد

و همکاری خودمان را به ویژه در خصوص

مالی هستیم و امیدوارم بتوانیم حمایت مالی

مقاومتی و دانش بنیان که مورد تایید مقام

رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در تازهترین نمایشگاه این موزه:

اعتبار هنرمند به مفهوم اثر است

شئ چوبی در شکل ،اندازه و کاربردهای
مختلف را شامل میشود.همچنین تعداد
زیادی اثر تاریخی که توسط ساکنان
«تنوچتیتالن» ،پایتخت امپراتوری «آزتک»
به جای مانده است ،توسط باستانشناسان
کشف شد.
محققان

انسانشناسی

مکزیک» این مجموعه آثار تاریخی را در
بنای تاریخی به نام «معبد مایور» کشف
کردند که در مرکز مجتمع مهم تشریفاتی و
مذهبی «آزتک»ها قرار دارد.
اشیاء چوبی که اخیرا در «معبد مایور» کشف
شدهاند ،توسط مردمی که در فاصله  ۱۳۲۵تا
 ۱۵۲۱میالدی در پایتخت «آزتک»ها زندگی
میکردند به عنوان پیشکش به خدایان
هدیه میشدند.کشف اخیر باستانشناسان،
اطالعات جدید و گستردهای درباره اشیاء
شخصی و ارزشمندی از جمله گوشواره،
نقاب  ،زیورآالت ،سربند ،مجسمه و
کوزه ارائه کرده است .این آثار از جنس
چوب ساخته میشدند و توسط کاهنان،
شهروندان و زائرانی که از نقاط مختلف به
این مکان سفر کرده بودند ،به معبد اهدا
میشدند.

و کشاورزی تمرکز کنیم که دارای نقش مهمی
در توسعه است.

محلی و انسانی بوجود آمده است.

او با بیان این موارد عنوان کرد :در زمینه مقابله

معاون رئیس جمهوری افزود :در شرایط

با توفانهای گرد و غبار آماده همکاریهای

فعلی و سال دانش بنیان نیاز داریم همکاری

الزم هستیم و امیدوارم گفتمان مفیدی با

با کشورهای دوست و برادر و سازمانهای

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور

بینالمللی را مدنظر قرار داده و با استفاده

خارجه داشته باشیم و بتوانیم با کشورهای

از فناوریها اثرات منفی چالشهای محیط

عراق  ،سوریه و افغانستان نیز همکاری کنیم.

زیستی را کاهش بدهیم.

در ادامه این دیدار ،علی سالجقه ،معاون

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان

رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت

اینکه موضوع گرد و غبار کشورهای مختلف را

محیط زیست ضمن خوشامدگویی ،به

تحت تاثیر قرار داده است ،گفت :در گردهمایی

ظرفیتهای برنامه توسعه ملل متحد اشاره و

سفرای  15کشور همسایه به اقدامات انجام

از حمایتهای آن نهاد در موضوع تحریمهای

شده در ایران از جمله منشاءیابی کانونهای

ظالمانه علیه کشورمان تشکر کرد.

گرد و غبار اشاره کردیم.

او افزود :ما براساس یک اصل اساسی از

او همچنین در بخش دیگری گفت :ریاست

آموزههای دینی خود نه زیر بار ظلم میرویم

محترم جمهور از وزارت امورخارجه و سازمان

و نه ظلم میکنیم.

حفاظت محیط زیست خواستهاند برای

سالجقه تصریح کرد :محیط زیست متاثر

کاهش رنج مردم منطقه اقدام عملی شود.

از عوامل مختلفی است و محیط زیست در

در این راستا جلساتی با سفرای  15کشور

موضوع تحریمها تاثیرپذیری داشته است.

همسایه داشتیم و با ایجاد یک همگرایی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست،

و همسویی منطقهای و بینالمللی و اجرای

در ادامه عنوان کرد :انتظار داریم مجامع و

برنامه اقدام منطقهای و زیر منطقهای ،به

سازمان های بین المللی نقش خودشان را به

و 21

دنبال مدیریت این پدیده هستیم

نحو مطلوب ایفا نمایند و با استفاده از تمام

تیرماه هم نشست وزرای محیط زیست

ظرفیت ها از انتقال فناوری ها حمایت کنند.

کشورهای همجوار و اسالمی را برگزار

او همچنین تصریح کرد :وقتی کشورها زیر

خواهیم کرد.

چتر یک سازمان بینالمللی جمع میشوند،
باید از مواهب آن سازمان برخوردار باشند.
سازمان ملل و نهادهای وابسته از جمله
برنامه توسعه ملل متحد هم باید به نقش

سالجقه :وقتی کشورها زیر

خودشان در راستای ایفای وظایفشان
بپردازند.
معاون

جمهور با

رئیس

بیان

چتر یک سازمان بینالمللی

اینکه

جمع میشوند ،باید از مواهب

چالشهای کنونی محیط زیست همه دنیا را

آن سازمان برخوردار باشند.

تحت تاثیر قرار داده است ،به سوابق برخی از

سازمان ملل و نهادهای

همکاریهای کشورمان با برنامه توسعه ملل

وابسته از جمله برنامه توسعه

متحد پرداخت و طرح حفاظت از تاالبهای

ملل متحد هم باید به نقش
خودشان در راستای ایفای

همکاری صندوق تسهیالت جهانی (جف)

وظایفشان بپردازند

و نیز پروژه «بسط و توسعه مدیریت محیط
زیست و معیشتهای پایدار در دریاچه
ارومیه و تاالبهای بختگان وشادگان» با
همکاری دولت ژاپن را از آن جمله دانست.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان حفاظت

او اضافه کرد :در ادامه همکاریها دستاوردهای

محیط زیست ،رئیس سازمان حفاظت محیط

خوبی در زمینه تغییر اقلیم وجود دارد که

زیست در پایان گفت :انتظار داریم برنامه

میتوانیم با استفاده از این تجربیات ،خطرات

توسعه ملل متحد در تشویق کشورها برای

تغییر اقلیم را به حداقل برسانیم.

حضور در نشست مذکور همکاری کند.

تجسمی

چوبی و نادر متعلق به «آزتک»ها منجر شده

«موسسه

است ،حرکت کنیم و بر انرژی ،محیط زیست

و غبار است و این پیشینه از طریق جوامع

و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با
جمله اتحادیه اروپا ،کره جنوبی و ژاپن جذب

است .این گنجینه تاریخی ،بیش از ۲۵۰۰

ملی

رهبری نظام و ریاست محترم جمهوری

سالجقه تاکید کرد :کشور ایران دارای پیشینه
تاریخی در زمینه سازگاری با کم آبی و گرد

ایران ،طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس
را با ایجاد فرصتهای الزم از چند طریق از

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

نمایشگاه «مینیمالیسم و
کانسپچوال آرت» به عنوان
تازهترین نمایشگاه موزه
هنرهای معاصر تهران نتیجه دو
رویکرد مهم در تاریخ هنر است
که مینیمالیسم میخواست هنر
را به سادهترین و بنیادیترین
عناصر خالصه کند و کانسپچوال
آرت به جای هنر به مثابه
شیئی ،به ایده پشت یک اثر
هنری اعتبار بخشید

در جریان کاوش اخیر باستانشناسان
آثاری از جنس طال ،مس و سرامیک کشف
شد ،اما این مجموعه آثار چوبی بود که این
اکتشاف را از سایر کشفهای مشابه متمایز
کرده است.

ایجاد بخش باستانشناسی
درمرکزدائرةالمعارف
بزرگ اسالمی

نمایشگاه «مینیمالیسم و کانسپچوال آرت»

اسناد موجود ،به شیوه نمایش آثار دسترسی

آرت همچنین بیان کرد :ما در زمانه هنر

به عنوان تازهترین نمایشگاه موزه هنرهای

پیدا کردیم .سعی میکنیم تا پایان سال

معاصر به سر میبریم .اگر مینیمالیسم و

معاصر تهران نتیجه دو رویکرد مهم در تاریخ

نمایشگاههای دیگری از گنجینه موزه برگزار

کانسپچوال آرت آنتی تز زیباییشناسی را

هنر است که مینیمالیسم میخواست هنر را

شود و بخش نمایش دائمی آثار گنجینه موزه

صادر کردند ما امروزه در دوره سنتز هستیم.

به سادهترین و بنیادیترین عناصر خالصه

را راهاندازی کنیم».

هنر امروز به زعم بسیاری از تئوریسینها

کند و کانسپچوال آرت به جای هنر به مثابه

به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری

هم شامل زیباییشناسی مدرن است و هم

شیئی ،به ایده پشت یک اثر هنری اعتبار

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بهرنگ

کانسپچوال آرت ،در حالی که هیچ کدام آنها

بخشید.

صمدزادگان ،نمایشگاهگردان مینیمالیسم و

به طور کامل مدنظر نیست.

رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در آیین

کانسپچوال آرت نیز در این آیین بیان کرد:

نمایشگاه مینیمالیسم (کمینهگرایی) و

افتتاح نمایشگاه مینیمالیسم (کمینهگرایی)

«این نمایشگاه نقطه آغازی برای این است

کانسپچوال آرت (هنر مفهومی) ،بخشی از

و کانسپچوال آرت (هنر مفهومی) درباره این

که گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش

آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با

نمایشگاه گفت« :امروز شاهد نمایشگاهی

درآید و بتوانیم این آثار را زنده نگهداریم.

نمایشگاهگردانی بهرنگ صمدزادگان۳۱ ،

هستیم که برخی آثار ارزشمند گنجینه موزه

به عنوان یک معلم برایم مهم است که

خرداد افتتاح شد و تا  ۲۷شهریور از ساعت

در آن به نمایش درآمده است .جنبشهایی

دانشجویان بتوانند این آثار را از نزدیک

 ۱۰تا  ۱۸به جز تعطیالت رسمی در این موزه

که در اواسط قرن بیستم نگاهی جدیتر به

ببینند .بسیاری از جوانان در حسرت دیدن

به نشانی خیابان کارگر شمالی ،جنب بوستان

هنر داشت ،تعریف استاندارد هنر را قبول

آثار موزههای خارجی به سر میبرند اما

الله برپاست.

نداشتند و بیشتر به فلسفه و ایده هنر توجه

ما باید از این سرمایه گرانقدری که داریم

کردند .به نظر میرسد این جنبشها پرسش

استفاده کنیم».

سختی برای تاریخ هنر مطرح کردند ،این که

صمدزادگان درباره اهمیت موضوعی نمایشگاه

ماهیت اثر هنری در شیئی بودن است یا در

مینیمالیسم و کانسپچوال آرت گفت« :ما در

اندیشه پشت آن».

جامعه هنری ایران با جریان هنر زیباشناسانه

عبادرضا اسالمی افزود« :از ویژگیهای

مدرن یا هنر انتزاعی و احساسگرا سالیان

خوب نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال

سال است که آشنایی داریم اما آنچه کمتر

آرت این است که تاریخ هنر را مرور میکند

با آن آشنا هستیم جریان ضدزیباییشناسی

و سعی شده است در تبلیغات ،کتاب و...

است .جریانی که در میانه قرن بیستم به

نیز این رویکرد وجود داشته باشد ۳۸ .اثر

دالیل مختلف اجتماعی صورت گرفت و منجر

در این نمایشگاه وجود دارد که بیشتر آنها

به فعالیتهای غیرزیباییشناسانه میشد.

برای نخستین بار است که از گنجینه موزه

نتیجه آن دو رویکرد مهم بود ،مینیمالیسم

هنرهای معاصر تهران خارج شده و نمایش

که میخواست هنر را به سادهترین و

داده میشوند .در این میان بعضی از آثار از

بنیادیترین عناصر خالصه کند و کانسپچوال

چیدمان درستی برخوردار نبود و با زحمات

ن ایده پشت یک اثر
آرت که نکته مهم در آ 

همکاران و کیوریتور(هنرگردان) نمایشگاه،

هنری بود و نه شیئی که تولید میشد».

درباره چیدمان آنها تحقیق شد و با توجه به

نمایشگاهگردان مینیمالیسم و کانسپچوال

این

نمایشگاه

به

مرور

سرنوشتساز

در

مینیمالیسم

(کمینهگرایی)

تاریخ

دو
هنر
و

جریان

به جای جالل و شکوه زیباییشناختی

یعنی

مدرنیستی ،دگرگونیهای بزرگ در دنیای

هنر

هنر پدید آورد و هنر را وارد ساحتهایی

کانسپچوال (هنر مفهومی) و تاثیرات

کرد که تعجبها را برانگیخت.

و مشتقات آنها میپردازد .دو جریانی

در نمایشگاه مینیمالیسم و هنرمفهومی

که در اواسط قرن بیستم مسیر جدید و

بیش از  ۱۲۰اثر از  ۳۴هنرمند از آثار گنجینه

بیسابقهای را در تاریخ هنرهای تجسمی

موزه هنرهای معاصر تهران از جمله سل له

پایه گذاشتند و تعاریف مرسوم درباره اثر

ویت ،جوزف کاسوت ،جان بالدساری ،اد

هنری به عنوان شیء زیباشناسانه را دچار

راشا ،یان دیبتس ،دنیس اپنهایم ،برنار وُ نه،

تغییر کردند ،میراثی که بعد از دوران اوج

شوساکو آراکاورا ،مارسل دوشان ،گیلبرت و

این دو جریان در سیر تاریخ هنر برجا

جرج ،دانلد جاد ،رابرت اسمیتسون ،میکله

ماند .این نمایشگاه به معرفی و بررسی

زازا ،برند و هیال بکر ،گرفان الک ،ژاکلین

نمونههایی از این جریانات هنری ،زمینهها،

وینزور ،تری اتکینسون و مایکل بالدوین،

مقدمات و میراث و تاثیراتشان میپردازد.

بورلی پپر ،پیتر استرویکن ،من ری ،میشل

نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال آرت،

آنجلو پیستولتو ،رابرت موریس ،مارسل

تالش دارد بخشی از گنجینه ارزشمند موزه

بروتهرس ،میشل استوارت ،راجر ولش،

هنرهای معاصر تهران را ارائه کند که در

دن فالوین ،کیت سونیر ،اد راینهارد ،اگنس

میانه قرن بیستم میالدی تعریفی نوین از

مارتین ،دیتر روث ،کریستو و ژان کلود ،فرانک

هنر را پیشنهاد داد که تا پیش از آن متصور

استال ،گوردون ماتاکالرک ،دنیل اسپوئری به

نبود .اولویت بخشیدن به فکر و اندیشه

نمایش گذاشته شده است.

بخش باستانشناسی به مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی افزوده شد.
به گزارش روابطعمومی مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،در آغاز تابستان ،١۴٠١
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی (مرکز
پژوهشهای ایرانی و اسالمی) ،در آستانۀ

رئیس اداره میراث فرهنگی اهواز:

خانه شالباف بدون استعالم تخریب شد

سیونهمین سال فعالیت خود ،دارای بخش

خانه تاریخی «شالباف» در اهواز تخریب

«باستانشناسی» شد تا از اکنون ،مداخل و
مقاالت این رشته که پیشتر ذیل بخش هنر
و معماری تعریف و تألیف و تدوین میشد،
بهشکل مستقل مورد توجه قرار گیرد .بر
همین اساس ،مهرداد ملکزاده ،باستانشناس
با حکم کاظم موسوی بجنوردی ،به مدیریت
این بخش منصوب شد.

شده و رئیس اداره میراث فرهنگی،

تخریب خانه تاریخی
«شالباف» بدون دریافت
استعالم بوده است

ع دستی اهواز در این باره
گردشگری و صنای 
گفته است :تخریب خانه تاریخی «شالباف»
بدون دریافت استعالم بوده است.
تبار قریب ،رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی اهواز) با بیان

محسوب میشود».

استعالم تخریب میشوند».

پیش از صدور هرگونه مجوز ساختوساز و

او در ادامه عنوان کرد« :بر اساس قوانین

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری

پروانه ساختمانی ،استعالم الزم را ادارهکل

و ضوابط موجود ،شهرداری اهواز باید قبل

و صنایعدستی اهواز افزود« :درخصوص

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

از هرگونه اقدام اجرایی و صدور پروانه

تخریب یک پالک در خیابان دیدهبان

استان دریافت کند».

ساخت در محدوده بافت تاریخی نسبت به

اهواز ،اگرچه این بنا در لیست آثار ثبت

بهگزارش

روابطعمومی

ادارهکل

اینکه بافت تاریخی اهواز ،توسط شورای

دریافت استعالم از ادارهکل میراثفرهنگی،

ملی قرار نداشت ،اما به دلیل قرارگیری این

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب

گردشگری و صنایعدستی اقدام کند که

ساختمان در محدوده بافت تاریخی ضرورت

خوزستان ،قریب عنوان کرد« :باتوجه به

و ابالغ شده است افزود« :این بافت از

این فرآیند ضمن تقویت و هماهنگی بین

داشت که شهرداری اهواز نسبت به دریافت

ابالغ بافت از سوی شورای عالی معماری و

ظرفیتهای ارزشمند شهرستان اهواز است و

دستگاهی ،به حفظ هویت و یکپارچگی

استعالم پیش از دستور تخریب اقدام کند».

شهرسازی ،تکالیف قانونی آن توسط معاون

با حفاظت و بهرهبرداری بهینه ،به عنوان یکی

بافت تاریخی کمک میکند؛ باوجود این،

او توضیح داد« :باوجود شواهد دال بر

میراثفرهنگی کشور ،استانداری و معاون

از مهمترین محرکهای توسعه گردشگری

متأسفانه در موارد متعددی نیز دیده

ارزشهای تاریخی ملک و ضوابط حاکم

معماری و شهرسازی شهرداری اهواز به

شهری و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان

میشود که برخی از بناها بدون دریافت

بر بافت تاریخی ،شهرداری الزم است که

شهرداری تأکید شده است».
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توافق گفت« :باید به بندهای آب توجه شود تا

منابع خبری افغانستان از به نتیجه رسیدن مذاکره ایران و طالبان خبر دادند

ی ما آبیاری شوند و خود افغانستان
گندمهای للم 
استفاده کند و هم جای کار ایجاد میشود و کمبود

توافق بر سر ایجاد تاسیسات برای محاسبه حقابه هامون

جزئیات قطعی

غله برطرف خواهد شد».
طی چند روزی که از مذاکرات طرفهای ایران و

برق شهرکها

این مذاکره منتشر نشده است تا بتوان نتیجه

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای

افغانستان گذشته است جزییات زیادی از نتایج

هیات افغانستانی بیتکلیف نسبت بههامون ،اولویت را به تکمیل سد کما لخان داد

صنعتی از کاهش  ۱۵درصدی واحدهای راکد

گرفت وضعیتهامون از بالتکلیفی چندین ساله

در کشور خبر داد و جزئیات قطعی برق در

خارج شده است .با این وجود برخی کارشناسان

شهرک های صنعتی را تشریح کرد.

معتقدند که بر اساس اطالعات ماهوارهای حوضه

به گزارش ایسنا ،علی رسولیان از بهرهبرداری

آبریز هیرمند ،میزان بارندگی در باالدست این

از  ۱۸۴پروژه زیرساختی در داخل شهرکها

رودخانه در طول  33سال گذشته کاهش پیدا

و نواحی صنعتی با سرمایهگذاری ۹۰۰

نکرده با این وجود دولتها در افغانستان در هیچ

میلیارد تومان خبر داد.

دوره ای طی سه دهه اخیر به مفاد مندرج در

به گفته این مقام مسئول بزرگترین شهرک

معاهده  1351برای تامین حق آبه ایران عمل
نکردهاند .موضوعی که مسئلههامون و هیرمند را از
یک چالش محیط زیستی به مسالهای سیاسی
تبدیل میکند.
مذاکرات میان ایران و افغانستان در مورد
حقابههامون از هیرمند در حالی پس از  49سال از
امضای معاهده  1351به شکل بینتیجهای ادامه
دارد که بهمن سال  1399نیز ،از سوی مدیر کل

مذاکرات میان ایران و
افغانستان در مورد حقابههامون
از هیرمند پس از  49سال از
امضای معاهده  1351به شکل
بینتیجهای ادامه دارد

برای جانمایی سه نقطه آبگیری آغاز میشود.

تولید و غیره تامین میشود .امسال تاکنون
 ۱۳۴افزایش ظرفیت داشته و  ۱۸۶واحد

نقشهکشی جدید و بهروز در حوضه آبریز هیرمند،

راکد احیا شده است.

حفظ امنیت مهندسان نقشهبرداری و همینطور

او با اشاره به احیای حدود  ۲۰۰۰واحد

تامین آب رودخانه مرزی دو کشور تاکید شده
| ایران |

صنعتی راکد در سال گذشته از کاهش ۱۵

است و از سهشنبه  ۱۴بهمن مهندسان نقشهکشی

درصدی تعداد واحدهای غیرفعال خبر داد

 ۲کشور در دو سوی مرز مستقر و عملیات

و گفت :امسال احیاء  ۲۰۰۰واحد راکد دیگر

نقشهبرداری را آغاز خواهند کرد.

در دستور کار است ،از ابتدای امسال تاکنون

محمد دلمرادی ،مدیرعامل آب منطقهای سیستان

| روزنامه نگار |

ی در زمین
زابل و زهک و میلک و هر جای دیگر سیستان و بلوچستان کاالیی است کمیاب .رضا فروشنده مغازهای در زهک است که کشاورز 
اجدادیشان را مانند سایراهالی روستا رها کرده است ،آب ندارند که زمین را آبیاری کنند .به گفته آنها سیستان و بلوچستان زمانی میتواند مثل

سابق شود که طالبان و دولت اسالمی موافقت کنند آب به ایران بدهند .دراین صورت هیرمند دوباره رودخانه میشود و شن را ازتنش میشوید.
رضا میگوید « :االن فقط چاهنیمهها آب دارند که آنها هم نفس آخرشان را میکشند».

افغانستانی جزییاتی از تصمیمهای دو طرف

که سال جاری یک سال غیر نرمال آبی است

نکردهاند اما آنچه همچنان در میان فعاالن محیط

بیستوپنجمین نشست کمیساریای آب رودخانه

مذاکره را اعالم کرده است که شاید چندان مواضع

و از بهر عملی شدن کامل معاهده آب هلمند هر

زیست کشور و به ویژه شهروندان حاشی ه هامون

هلمند در تهران از تاریخ  ۲۵تا  ۲۷خرداد ،در

پیشین طالبان را تایید نکند و کورسوی امیدی

دو کشور باید در سه بخش کار نمایند ».برکتهللا

ایجاد میکند تاکید مقامات فعلی افغانستان بر

طی دو روز گذشته و پس از برگزاری

رسانههای افغانستان و به نقل از منابع طالبان

برای پرداخت حقابههامون پس از سالها باشد.

آریوبی ،رئیس آبهای فرامرزی وزارت انرژی

نهایی شدن پروژه سد کمالخان است.

اعالم شد که در مذاکره میان ایران و طالبان،

وب سایت خبری طلوعنیوز؛ رسانه اطالع رسانی

و آب ،میافزاید که هر دو کشور توافق کردهاند

همزمان با اعالم خبر توافق ایران و طالبان بر

هیات افغانستانی یک بار دیگر شرایط خود را بیان

افغانستانی در خبری با عنوان «کابل و تهران درباره

برای پرداخت حقابه مطابق به معاهده آب هلمند

ضرورت اجرای معاهده  1351برکتهللا آریوبی در

کرده است و پرداخت حقاب ه هامون نه بر اساس

تامین حقابه ایران مطابق به معاهده هیرمند به

تاسیسات مشترک و استیشنهای اندازهگیری

گفتوگو با برخی رسانههای افغانستان اعالم کرد:

آنچه معاهده و پیشینه تاریخی آن است ،بلکه

توافق رسیدند» ،به نقل از وزارت انرژی و آب

آب میسازند .پافشاری طرفین این بود که هرچه

«وزارت آب و انرژی اراده جدی دارد که کار بند

منوط به نبود خشکسالی در افغانستان خواهد

افغانستان نوشت« :امارت اسالمیمتعهد شده

زودتر معاهده عملی شود و تطبیق صد درصدی

کمالخان را تکمیل نماید که با تکمیل شدن آن

بود .پس از این نشست «ذبیحهللا مجاهد»

است که حقابه ایران را مطابق معاهده آب هیرمند

که به نفع هر دو جانب است و تا فعال مشکل

مشکالت مردم پایین دست حل شود».

سخنگوی طالبان نیز مدعی شده بود در صورتی

تامین نماید».

کالن که در بخش تطبیق کامل معاهده داریم،

از سوی دیگر اتاق زراعت و مالداری افغانستان

که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد

طلوعنیوز در بخش دیگری از این خبر که در

نبود سه نکته است و این سه نکته محالت است

طی ماههای اخیر تبلیغات گستردهای پیرامون

ی ایران نیز از آب بهرهمند خواهد
جمهوری اسالم 

نخستین روز تابستان منتشر کرده است مدعی

که به جمهوری اسالمیایران حقابهاش تحویل

ضرورت تکمیل سد کمالخان با هدف توسعه

شد و تخصیص حقابه هیرمند در سال خشکی

شد« :رییس آبهای فرامرزی وزارت انرژی

میشود».

کشاورزی انجام داده است.

در افغانستان امکانپذیر نیست .حاال و در کمتر از

و آب میگوید که در بیست و پنجمین نشست

ی و غیر
گرچه هیچ یک از منابع خبری رسم 

یزاده ،عضو هیات مدیره اتاق
میرویس حاج 

دو روز از این اعالمنظر رسمیبار دیگر رسانههای

کمیساران آب هلمند در تهران ،توافق شده است

ی ایرانی تاکنون در این مورد اظهار نظری
رسم 

زراعت و مالداری نیز همزمان با اعالم خبر این

تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان در خوزستان

در مناطق مرزی ،افزایش مشارکت مردمی

 ۱۳۴واحد در دستور کار قرار گرفت .البته۶۲

بود :دو نشست سنگین با هیات افغانستانی در

درصد واحدهای راکد قابلیت احیا دارند و

راستای حقابه ایران از هیرمند برگزار و توافق شد

 ۱۳۵۱آب هیرمند نیز مشخص شده است که از
سه محل باید آبگیری انجام شود ،او افزود :پس از
نقشهبرداری ،طراحی انجام و برنامهریزیهای الزم
به منظور احداث سازههای مورد نیاز آغاز میشود
تا زمینهها برای تحقق حق آبه تسهیل شود .بر
اساس موافقتنامهای که با هیات افغانستان
امضا شد برنامهریزیهای الزم به منظور اقدامهای
بعدی انجام میشود.

 ۵۷درصد این واحدها برای احیاء اعالم

دولتها در افغانستان در هیچ
دوره ای طی سه دهه اخیر
به مفاد مندرج در معاهده
 1351برای تامین حقابه ایران
عمل نکردهاند .موضوعی که
مسئلههامون و هیرمند را از
یک چالش محیط زیستی به
مسالهای سیاسی تبدیل میکند

آمادگی کردهاند.
همچنین به گفته این مقام مسئول برای
سال جاری افزایش ظرفیت  ۳۳۰۰واحد راکد
کمتر از  ۵۰درصد ظرفیت آغاز شده که بخش
کوچکی از منابع مالی آن از محل بودجه
داخلی این سازمان و بقیه از اعتبارات بانکی
مربوط به تسهیالت تبصره  ۱۸و رونق تولید،
طرح تام و غیره خواهد بود.
رسولیان درباره جزئیات کمبود برق گفت:
کشور در یک مصرف با کمبود برق مواجه
است ،اما اصرار ما این است که کمبود برق

حاال دور دیگری از گفتوگوها در موردهامون

تولید را تحت تاثیر قرار ندهد .امسال عمده

به پایان رسید و طرف افغانستان بیتکلیف

قطعی برق بخصوص در شهرک ها با برنامه

نسبت به پرداخت حقابه هامون ایران را به

انجام میشود .بر این اساس به این نتیجه

مقصد افغانستان ترک کرد و چنانچه از اندک

رسیدیم که اگر قطعی یک روز باشد برای

صحبتهای مسئوالن افغان در این مورد به نظر

واحدها بهتر است و در نهایت مقرر شد در

ب هامون مانند چراغ
میرسد افغانستان ،با آ 

صورت کمبود برق یک روز از  ۱۱صبح تا ۱۱

خانه رفتار میکند که به مسجد حرامش میداند.

شب برق شهرکها قطع شود .البته یک روز

بعد از  5دهه که از امضای معاهده  1351میان

برای همه جا نیست و ممکن است برخی

دو دولت ایران و افغانستان میگذرد هنوز هیچ

نقاط کمتر باشد .قطعی برق بدون برنامه

تضمین اجرایی در داخل کشور برای تحقق

هم به شدت کاهش داشته و به طور کلی

مفادش سنجیده نشده است.

وضعیت بهتر از پارسال است.
او با بیان اینکه مسئولیت تامین برق با

را ارائه دهد .در این راستا ما به همه

و توسعه درونزا ،بهبود زیرساختهای

دستگاههای مرتبط نامه ارسال کردیم و

مرتبط با طرح و افزایش توانمندسازی و

منتظر تعریف پروژههای آنها هستیم.

مقاومسازی مرزنشینان  ۵راهبرد اجرای

غمگین در خصوص زمان اجرای این

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

کرد :طرح تقویت کسب و کار و معیشت

مرزی استان شامل آبادان ،خرمشهر،

این طرح هستند.

طرح بیان کرد :این طرح در بهمن ماه

خوزستان از اجرای طرح تقویت کسب و کار

مرزنشینان طرحی است که به تصویب

دشت آزادگان ،هویزه ،شوش ،شادگان،

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

سال گذشته ابالغ شده اما شیوهنامه آن

و معیشت مرزنشینان در هشت شهرستان

هیات وزیران رسیده و به همه استانداران

هندیجان و بندر ماهشهر اجرا میشود.

خوزستان بیان کرد :در این طرح بر اساس

به تازگی به دست ما رسیده است و در

مرزی استان خبر داد.

مرزی کشور ابالغ شده است.

غمگین عنوان کرد :توسعه تجارت کاالیی

راهبردهای مشخص شده ،هر دستگاه

کل اجرای آن تا اواخر سال  ۱۴۰۳یا اوایل

به گزارش ایسنا ،ارسالن غمگین بیان

او افزود :این طرح در هشت شهرستان

در مناطق مرزی ،توسعه تجارت خدماتی

اجرایی باید برنامهها و پروژههای خود

 ۱۴۰۴زمان میبرد.

وزارت نیرو است ،بیان کرد :اما ما تالش
کردیم خود واحدها با مولد تولید خود تامین
( )DGو مولدهای تولید پراکنده ()CHP
برق تولید کنند .همچنین واحدها میتوانند
مازاد این برق را نیز ترانزیت کنند و بفروشند
و الزم نیست هزینههایی هم به دولت
بدهند .همچنین مجوز واردات مولد تولید
خود تامین ( )DGو مولدهای تولید پراکنده
( )CHPدست دوم صادر شده است .از
ک ها به ازای تولید هر
طرف دیگر در شهر 

آب

پرداخت مستقیم یارانه به کشاورزان

اجرای طرحهای کوتاه مدت
جلسات مسائل مربوط به مسائل آبی چهار
خوزستان،

چهارمحال

بختیاری،

اصفهان و یزد به ریاست معاون اول رئیس
جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول
رئیس جمهوری ،در این جلسات جداگانه که
با حضور «محمد مخبر» و وزرای نیرو و جهاد
کشاورزی و همچنین استانداران  ۴استان و
مسئوالن ذیربط برگزار شد ،چگونگی اجرا
و نحوه تامین مالی و اختصاص اعتبارات
طرحهای کوتاهمدت تعدیل مشکالت آبی این
استانها مورد بحث ،بررسی و تصمیم گیری
قرار گرفت.
در این جلسه تکمیل طرحهای آبرسانی تامین
آب شرب و احداث  ۱۶۵هزار متر مکعب
مخزن در جهت پایداری ذخیره تامین آب
شرب استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در راستای افزایش ظرفیت طرح
انتقال آب نمک زدایی شده از خلیج فارس
به فالت مرکزی مقرر شد ،فاز دوم این طرح
در ماههای آینده با سرمایهگذاری بخش
خصوصی به بهرهبرداری برسد.
در این جلسه گزارشی از تامین آب کشاورزی
استان اصفهان در سال زراعی و افزایش
ظرفیت تامین و انتقال آب شرب این استان

در راستای تامین مطمئن و پایدار آب شرب

مگاوات برق ۱۰۰ ،متر زمین رایگان به واحدها
اختصاص داده میشود.
به گفته این مقام مسئول تاکنون افزایش
ظرفیت برق در حوزه CHPها  ۵۰۰مگاوات

ن کشور
تعدیل مسائل آبی  4استا 

استان

 ۱۸۶واحد راکد احیا شده و افزایش ظرفیت

و بلوچستان نیز همان زمان به رسانهها گفته

نقشهبرداری به منظور جانمایی سه محل آبگیری

تعداد واحدهای راکد کشور کاهش و حدود

از منابع داخلی سازمان ،تبصره  ،۱۸رونق

که در هفت بند تنظیم شده بر مواردی از جمله

از رودخانه هیرمند در ایران آغاز شود .در معاهده

برای احیا اعالم آمادگی کردند .سال گذشته

او افزود :بخش عمده منابع مالی برنامه اول

گزاده ،در این اساسنامه
به گفته عیسی بزر 
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که  ۶۲درصد قابلیت احصا دارند و  ۵۷درصد

واحدهای راکد در دستور کار است.

امروز کار نقشهبرداری از حوضه آبریز این رودخانه

ازشن به رنگ دیگری درآمده است .چه کسی باورمیکند روزگاری این قایق همان نزدیکی به دررودخانه هیرمند به آب انداخته میشد .آب در

راکد داخل و بیرون شهرکها شناسایی شد

زیر  ۵۰درصد فعال هستند و دوم احیای

حقابه رودخانه هیرمند در هفت بند تدوین شد و از

که از صبح امروز همکاریهای مشترک برای

آنها احصا شد .بیش از  ۱۲هزار واحد صنعتی

افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت

وزارت نیرو اعالم شده بود :اساسنامه پیگیری

یزند دانههای شن ازبسترهیرمند بلند میشوند ،ازبین ستونهای پل میچرخند و خودشان را باال میکشند
همه جا را شن فراگرفته ،باد که م 

واحدهای راکد صنعتی نیز سال گذشته آمار

 ۲۰۰۰واحد احیا شد .امسال دو برنامه شامل

وقت دفتر رودخانههای مرزی و منابع مشترک

و می آیند مینشینند روی جاده ،روی دام ،روی مزرعه ،روی صورت مردمان بلوچ ،روی درو دیوارخانهها و قایقی که زیرنخلی که برگهایش

صنفی آماده بهرهبرداری است .در مورد

طرح

آبرسانی میانمدت غدیر با هدف

مراکز جمعیتی شهری و روستایی ارائه شد.

افزایش ظرفیت تامین و ارتقای کیفیت آب

در ادامه نیز رفع مشکالت و تنش آبی استان

شهرها و روستاهای استان خوزستان ،تکمیل

چهارمحال و بختیاری مورد تاکید قرار گرفت و

طرح های آبرسانی به مراکز روستایی با هدف

مقرر شد طرح آبرسانی به  ۱۴۴مرکز جمعیتی

تامین آب شرب ،بهداشت و دام بالغ بر هزار

روستایی با جمعیتی بالغ بر صد هزار نفر در

روستا و تکمیل شبکه جمعآوری انتقال و

این استان و همچنین طرح مطالعاتی جامع

تصفیه فاضالب شهر اهواز با اولویت نقاط

تامین آب مراکز شهری و روستایی و اجرای

بحرانی بحث و بررسی و تصمیمگیری شد.

طرحهای تامین و انتقال منابع آب در راستای

در ادامه نیز تاکید شد با توجه به فصل گرما و

رفع تنش آبی مراکز شهری این استان هر چه

ضرورت تکمیل طرحهای آبرسانی در استان

سریعتر تکمیل و نهایی شود.

خوزستان ،منابع مالی این طرحها هر چه

همچنین در این جلسه در خصوص تکمیل

سریعتر تامین شود.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی

کاشت و  ۳میلیون تومان پاداش

وزیر جهاد کشاورزی گفت :توانستیم

بهرهوری که از سال  ۸۹معطل مانده

برای اولین بار یارانه را به صورت

بود ضمن اینکه پس از پنج سال از

مستقیم به کشاورزان پرداخت کنیم.

ابالغ آئیننامه کشت فراسرزمینی نظام

به گزارش مهر ،محمد قربانی بیان کرد:

آن را تدوین و عملیاتی کردیم و شروع

از بحران به وجود آمده در سراسر دنیا

به کشت فراسرزمینی کردیم.

تعابیر مختلفی میشود که بعضی به آن

او با بیان اینکه توانستیم قیمت گندم

جنگ جهانی نان نام میبرند.

را به قیمت جهانی نزدیک کنیم که

او با بیان اینکه اعتقاد داریم که این

بهرهبردار کشاورزی از آن منتفع شود،

بحران تا پنج سال آینده ادامه خواهد

گفت :برای اولین بار در تاریخ وزارت

داشت ،ادامه داد :این امر یک پیام

جهاد کشاورزی در حمایت از دانههای

مثبت برای ما دارد تا از ظرفیتهای

روغنی مابهالتفاوت پرداخت میکنیم به

داخلی برای تولید محصوالت کشاورزی

طوری که برای هر کیلوگرم  ۸هزار و ۵۰۰

استفاده کرده و به این تولیدات جهت

تومان مابهالتفاوت پرداخت میکنیم که

د هیم .

به  ۱۷میلیون تومان در هکتار میرسد.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت

وزیر جهاد کشاورزی گفت :بسیاری

جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قرار

از کشورهای اطراف تغییر و تحوالتی

است دیمزارها به  ۵.۲میلیون هکتار

در ساختارهای خود ایجاد کردهاند و

برسد که انقالبی در دیمزارها اتفاق

وزارتی برای تامین محصوالت کشاورزی

میافتد ،ادامه داد :با تمام خسارت

و غذای کشور خود با نام امنیت غذایی

دیدگان حوادث و بالیا تسویه حساب

ایجاد کردهاند اما وزارت جهاد کشاورزی

شد .

در کشور ما همان وزارت امنیت غذایی

او گفت:

یعنی معادل امنیت ملی در شرایط

سیزدهم راهاندازی قرارگاههای امنیت

فعلی است.

غذایی ،تحول و نوآوری ،پیشرفت

قربانی عنوان کرد :در کشت سویا با ۳

و قرارگاه رصدخانه و صدور اسناد

میلیون تومان برای هر هکتار در ابتدای

کشاورزی

اقدامات

است.

ویژه

در دولت

بوده و  ۴۰۰مگاوات نیز توسط  DGهای
خود تامین از سوی واحدهای صنعتی اضافه
شده است .او همچنین از دریافت مصوبه
ایجاد شهرک انرژی خورشیدی خبر داد و
گفت :این شهرک پس از ایجاد ،به بخش
خصوصی واگذار خواهد شد .تفاهمنامهای
هم با وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق و
کاهش بروکراسی در این زمینه امضا و این
مجوز از سوی وزارت نیرو صادر شده که تا
میزان  ۲۰۰کیلو وات برق تولیدی به صورت
تضمینی خریداری شود.
رسولیان

قرار است دیمزارها به
 ۵.۲میلیون هکتار برسد
که انقالبی در دیمزارها
اتفاق میافتد

در ادامه از ایجاد ستاد

سرمایهگذاری ویژه بر اساس آمایش
سرزمینی خبر داد که مناطق مختلف،
ظرفیتهای آن مناطق ،همچنین نوع کاالها
و محصوالتی که باید تولید شود مورد مطالعه
قرار گرفته و مشوقهایی نیز در نظر گرفته
میشو د .
همچنین به گفته او هیات وزیران اخیرا
ساماندهی واحدهای صنعتی و معدنی
اطراف تهران را بر اساس اصول محیط
زیستی تصویب کرده و در پی آن واحدهای
صنعتی و معدنی  ۳۸لکه صنعتی اطراف
تهران بر اساس اصول محیط زیستی
ساماندهی میشوند .بزرگترین شهرک
صنفی  -تولیدی نیز با اخذ مصوبه دولت
آماده بهرهبرداری است که بهصورت مشارکتی
با اصناف آماده شده است.

6

م وبر
بو 

لرزهخیزی

کیش و زلزلههای اخیر
ابر میادین نفت و گاز نظیر آزادگان
و پارس جنوبی در عسلویه ،یادآوران،
تابناک ،مدار ،سپهر ،خیام ،چنگوله،

در در محدوده میدا نهای نفتی نیز
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و

بر اثر وقوع زلزله  6.1ریشتری و بر اساس آمار اولیه هزار تن در افغانستان جان باختند

سوگ همسایه

میدانستند که تزریق مایع میتواند
فشارها را در منافذ سازندهای ژرف

مسئوالن ایران برای اعزام تیمهای امدادی به افغانستان اعالم آمادگی کردند

سنگی افزایش دهد و گسلهایی را
ال توسط نیروهای موجود در
که قب ً

|پیام ما| مردم افغانستان دوباره داغدار شدند.

هزار تن برآورد شده است.

شهر خوست و در عمق  ۵۱کیلومتری زمین رخ

قرار گرفتهاند ،از حالت قفلشدگی

بامداد چهارشنبه بود که زلزلهای به بزرگی ۶.۱

شواهد و اخبار اعالمی از سوی منابع محلی

داده است .به گزارش فارس« ،شرفالدین

خارج کند .این پدیده با افزایش

ریشتر مناطقی از جنوب شرق افغانستان و

نشان میدهد زلزلهای که با قدرت  ۶.۱درجه

مسلم» معاون وزارت دولت طالبان در امور

فو قالعاده زمینلرزههای کوچک در

همچنین بخشهایی از پاکستان را لرزاند.

در مقیاس امواج درونی زمین

والیات

رسیدگی به حوادث طبیعی در یک نشست

بخشهایی پیرامون میدا نهای نفت

تا عصر دیروز و بر اساس آمار اعالم شده از

«پکتیا» و «خوست» را به لرزه درآورد ،ابعاد

خبری اعالم کرد که تلفات زلزله بامداد گذشته

و گاز ارزیابی و اثبات شده است .با

سوی منابع محلی شمار قربانیان این زلزله

گستردهای دارد .این زلزله در  ۴۴کیلومتری

در شرق افغانستان به بیش از  1000کشته و

پوسته زمین به شدت تحت فشار

هشدار درباره وزش باد شدید در تهران

نفت

به دام افتاده ،افزایش لرزهخیزی
در بیشتر موارد،
وجود

خودشکستگی رخ نداد هاند ،بلکه در
زمان برداشت و بهرهبرداری از میدان
نفت و گاز افزایش رخداد زلزله گزارش
شده است.
تاکنون بزرگترین زمینلرزه القا شده
در ایاالت متحده ،زلزله  5.6ریشتری
 2011در پراگ ،اوکالهاما بوده است
که به د هها ساختمان آسیب رساند.
زمینشناسان

عملیات

منجر رخداد زلزله بزرگتر شود.

که

پهنهبندی

پیوست

آویننامههای زلزله منتشر میشود،
خطر زلزله را بر حسب احتمال فراتر
رفتن از یک سطح معین از لرزش در
 50سال عمر مفید بیان میکنند .در
چنین

افزایش

نقشههایی

احتمال

رخداد زلزلهها ،معموال شامل خطرهای
وابسته به لرزهخیزی القائی نیستند.
بنابراین نقشه خطر زلزله در بیشتر
موارد

زلزلههای القایی را نادیده

میگیرد .شرایط اقتصادی یا سیاسی
بر فراوانی

میتواند

تأثیر

القایی

بگذارد.

چا ههای

در

مکا نهای

میتوانند

بر اساس بررسی دادهها و نقشههای

شدید بهویژه روزهای چهارشنبه تا جمعه (۱

گزارش شده است .آسمان تهران امروز ( ۲

پیشیابی هواشناسی،وضعیت جوی استان

تا  ۳تیر) در ساعات بعدازظهر و شب و در

تیر) صاف و گاهی وزش باد شدید و خیزش

تهران صاف و گاهی همراه با وزش باد شدید و

بعضی نواحی با خیزش موقت گردوخاک یا

گرد و خاک با حداقل دمای  ۲۴و حداکثر

خیزش گرد و خاک ،نفوذ گرد و خاک انتقالی

نفوذ گرد و غبار انتقالی غربی بهویژه در نیمه

دمای  ۳۵درجه سانتیگراد و طی جمعه ( ۳

غربی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.

جنوبی و غربی پیشبینی میشود که در

تیر) صاف و گاهی وزش باد شدید با حداقل

به گزارش ایسنا ،بر اساس بررسی دادهها و

بعضی ساعتها کاهش شعاع دید و کاهش

دمای  ۲۵و حداکثر دمای  ۳۶درجه سانتیگراد

نقشههای پیشیابی هواشناسی ،وضعیت

کیفیت هوا دور از انتظار نیست.بر اساس اعالم

پیشبینی میشود .اداره کل هواشناسی استان

جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمانی

اداره کل هواشناسی استان تهران ،ورامین با

تهران با صدور هشدار زرد رنگ از وزش باد

صاف در ارتفاعات کمی ابری ،در بعضی

بیشینه دمای  ۳۷درجه سانتیگراد گرمترین

شدید ،احتمال وزش باد خیلی شدید ،خیزش

ساعتها همراه با وزش باد و گاهی وزش باد

نقطه استان تهران در  ۲۴ساعت گذشته

گردوخاک  ،احتمال نفوذ و گسترش گرد و غبار

یک باستان شناس گفت :نقاشی یا رنگین

از غارنوردان منتشر شده به خبرنگار مهر

شناسایی شده بودند که طیف رنگی سبز

نگارههایی روی دیوارههای صخرهای غار

گفت :با توجه به بررسیهای ابتدایی که

نارنجی زرد و سیاه دارد ،این نقاشیها

علیصدر شناسایی شده اند که در طیف و

در سال  ۱۴۰۰برای نقشهبرداری های سه

ارزشمند بوده و در چند گونه نقش قابل

نقشهای مختلف بوده و احتما ًال متعلق

بعدی از کار انجام دادیم متوجه شدیم

مشاهده هستند ،از جمله انسان کمان

به دوران پیش از تاریخ هستند .اسماعیل

چندین نقش در داخل غار علیصدر و

به دست در حال شکار ،گوزن ،بزسانان

همتی ازندریانی باستان شناس و عضو

جایی که در حال حاضر بسته است و

و انسان سوار براسب سانان .این قسمت

هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

امکان بازدید عمومی ندارد وجود داشته

از غار مربوط به ورودی اول آن در زمان

درباره شناسایی نقاشیهای غار علیصدر

است .حدود  ۲۵تا  ۳۰نقش در طیفهای

کشف بوده است و بخشی که رو به آفتاب

که به تازگی خبر کشف آنها توسط یکی

رنگی مختلف روی دیوارههای غار علیصدر

بوده است .این نقاشیها مربوط به دوران

ورود اسکوتر برقی در معابر تهران نیازمند تصویب
آییننامه و تایید پلیس

جدید حفر شوند و بنابراین تمرکز
زمینلرزههای القایی میتواند بهطور
متناوب تغییر کند.

معاون توسعه حمل و نقل پاک و

آغازبیابانزدایی بیش از

 ۱۲هزارهکتارازاراضی مالرد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان مالرد به مناسبت روز جهانی
بیابا نزایی از عملیات بیابان زدایی و
احیای مراتع در  ۱۲هزار و  ۵۰۰هکتار
از مراتع مناطق امیرآباد قشالق و
صفرخانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا میرحیدر موسوی
گفت:

با

توجه

به

اینکه

درحا ل

حاضر پدیده بیابا نزایی در ایران رو

خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در
پی حادثه تلخ و اندوهبار زلزله در جنوب شرق
افغانستان که به جان باختن و مجروح شدن

آمادگی در برابر زلزله که با همکاری دفتر

تعداد زیادی از مردم شریف افغانستان و

هماهنگکننده مقیم سازمان ملل در ایران

همچنین خسارات مادی منجر شد ،مراتب

و سازمان مدیریت بحران برگزار شد ،افزود:

تاسف و اندوه فراوان دولت و مردم جمهوری

همکاریهای بشردوستانه در مواقع بحرانها و

اسالمی ایران را به ملت دوست و برادر

مخاطرات طبیعی یک موضوع دو طرفه خواهد

افغانستان اعالم کرد .به گزارش خبرآنالین،

بود و جمهوری اسالمی ایران نیز برای کمک

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن طلب

رسانی به کشورهای آسیب دیده دیگر اعالم

آمرزش برای جانباختگان این حادثه تلخ

آمادگی میکند .او خاطرنشان کرد :تیم های

طبیعی ،با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی

مدیریت بحران با تمامی امکانات آماده رفتن

کرد و برای مجروحان سالمتی مسئلت

به کشور دوست و همسایه افغانستان هستند.

کرد .خطیبزاده همچنین آمادگی جمهوری

امروز پنجشنبه با افزایش تیم های امدادی در

اسالمی ایران برای هرگونه کمک به زلزلهزدگان

مناطق زلزله زده باید منتظر انتشار آمار جدیدی

را اعالم کرد .رییس سازمان مدیریت بحران

از شمار قربانیان و آسیبدیدگان باشیم.

سازههای موقت و ساختمانهای نیمهتمام

تیر) در نیمهجنوبی و غربی استان تهران اثر

و احتیاط در تردد بهخصوص در جادههای

خبر داد .بر اثر این مخاطره کاهش شعاع دید،

بیابانی را توصیه میکند .هشدار زرد رنگ به

کاهش کیفیت هوا ،احتمال شکستن درختان

معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد

فرسوده ،خطر سقوط اشیاء از ساختمانهای

داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای

نیمهکاره و احتمال آسیب به سازههای موقت

روزمره اختالالتی را ایجاد کند .این هشدار برای

مورد انتظار است .اداره کل هواشناسی استان

آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی

تهران برای کاهش آسیبهای احتمالی عدم

الزم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته

تردد در فضای باز برای افراد آسیب پذیر،

باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری

محافظت از تاسیسات حساس به گرد و

دارد .از سوی دیگر مسئوالن نیز در جریان

خاک ،مستحکم سازی سازههای موقت و

این هشدارها قرار میگیرند تا اگر الزم باشد

پوشش گلخانهها ،عدم پارک خودرو در کنار

تمهیداتی را بیندیشند.

آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک
در مورد جزئیات ورود اسکوترهای

در مورد آئیننامه اسکوترهای برقی که

برقی اشتراکی توضیحاتی ارائه کرد.

در حال تدوین است نیز گفت :دقت

یعقوب

معاون توسعه حمل و نقل
پاک و آموزش سازمان
حمل و نقل و ترافیک:
در نظر داریم در راستای
توسعه حمل ونقل پاک،
اسکوتر نیز به عنوان یک مد
حمل و نقلی مثل دوچرخه،
موتور ،خودرو و ...توسط

با

داشته باشید که ما در نظر داریم در

ایسنا ،در مورد آخرین وضعیت ورود

راستای توسعه حمل ونقل پاک،

آزادهدل

در

گفتوگو

اسکوترهای برقی اشتراکی در تهران

اسکوتر نیز به عنوان یک مد حمل

گفت :مدتی است که اسکوترهای

و نقلی مثل دوچرخه ،موتور ،خودرو

برقی در برخی از بوستان های تهران

و ...توسط مردم استفاده شود ما در

فعال هستند و مردم میتوانند از این

این آییننامه نوع اسکوتر ،شاخصها،

وسیله استفاده کنند اما آن چیزی که

مسیرها و ...را تعیین میکنیم و پس

ما در معاونت حمل و نقل به دنبال

از آن در صورت موافقت پلیس این

آن هستیم ،این است که از اسکوتر

آییننامه در سازمان حمل و نقل

برقی به عنوان یک مد حمل و نقلی

ترافیک تصویب می شود و بعد از

استفاده کنیم.

تصویب نسبت به فراخوان شرکتها

خود را از طریق شکار میگذراندند است.

نمونههای مشابه این نقاشیها را میتوان

آنها این نقاشیها را درون غار زمانی که

در غارهای مناطقی مانند دوشه ،هومیان

آب کمتری در غار بوده کشیدهاند .او

و میرمالس عنوان و آغ داش زنجان،

تصریح کرد :بررسیها نشان میدهد که

اشکفت گرگعلی و شمس علی کهگیلویه

این نقاشیها دارای طیف رنگی مختلف

و بویراحمد دید .نمونههای خارج از کشور

هست و از گل اخرا و خون حیوانات یا

نیز متعدد است ،مانند برخی نقشها در

برخی از گیاهانی که رنگدانه داشته اند

غار السکو فرانسه و آلتامیرا در اسپانیا که

برای کشیدن استفاده شده اند .البته

بیشتر در پناهگاههای صخرهای و غارها

برای به دست آوردن نتایج کاملتر و

شناسایی شدهاند.

آنالیز رنگدانه ها باید مطالعات بیشتری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب۱۴۰۱ / ۴۳ - ۵۲/

معاون توسعه حمل و نقل پاک و
آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک

پیش از تاریخ زمانی که انسانها زندگی

انجام شود .این باستان شناس افزود:

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

نوبت اول

اکتشافی

زمینلرزههای

افغانستان اعالم کرد
او با اشاره به برگزاری نشست تمرین

انتقالی از عصر چهارشنبه تا جمعه ( ۱تا ۳

شناسایی چندین رنگین نگاره در غار علیصدر برای اولین بار

و جدیدترین بهروزرسانی نقشههای
به

ایران به ملت دوست و برادر

میراث

معموال نقشههای پهنهبندی خطر زلزله
صورت

دولت و مردم جمهوری اسالمی

شهر

سیال پرفشار به زمین برای شکستن

میگویند

شد ،مراتب تاسف و اندوه فراوان

اولیه را به عمل آورده است ».همچنین سعید

دانشمندان زمینشناسی برای دههها

بهرهبرداری از نفت و گاز میتواند

و همچنین خسارات مادی منجر

از جمله ارسال دو هواپیما حاوی کمکهای

حوزههای نفت و گاز رخ میدهند.

زمینلرزهها

زیادی از مردم شریف افغانستان

ملت شریف افغانستان ،اقدامات کمکی الزم

با سرعت بیشتری نسبت به قبل در

صرفا

باختن و مجروح شدن تعداد

این سفارت ضمن ابراز تسلیت و همدردی با

میدا نهای نفت و گاز ،زمینلرزهها

مشاهده شده است.

شرق افغانستان که به جان

زیادی از شهروندان این کشور گردیده است.

دیگر با اکتشاف و بهرهبرداری از

به

تلخ و اندوهبار زلزله در جنوب

گذاشته و منجر به کشته و زخمی شدن تعداد

آسیبهای گسترده میشود .از سوی

دلیل

وزارت امور خارجه در پی حادثه

زلزله در افغانستان تلفات سنگینی را بجای

میکند .تاکنون  50.5میلیارد دالر

سنگها

بزاده سخنگوی
سعید خطی 

امروز در توئیتی نوشت« :مع االسف وقوع

واقع در آ بهای خلیج فارس تامین

و

«هبتهللا آخوندزاده» رهبر طالبان افغانستان

افغانستان اعزام شوند.

به زلزلهزدگان گفتند .سفارت ایران در کابل

 50درصد گاز خود را از میدان گازی

استخراج گاز یا

امروز در این کشور درخواست کمک کرد.

میبرند که در صورت نیاز تیمهایی به کشور

مقامات ایران از آمادگی برای امدادرسانی

با قطر خواهد بود .با توسعه میدان

مانند شکستگی هیدرولیک یا تزریق

به افغانستان پس از وقوع زمینلرزه مهیب

مدیریت بحران کشور در آمادهباش کامل بسر

آسیب دیدهاند ،کمک کنند .در همین حال

گازی پارس جنوبی ،ایران نزدیک به

رونق استخراج غیرمتعارف نفت و گاز

بشردوستانه و جامعه بینالملل برای کمک

ایرنا گفت :طبق دستور وزیر کشور تیمهای

تا به مردم افغانستان که در این زمین لرزه

برداشت گاز ایران از این میدان برابر

باعث

افغانستان دیروز (چهارشنبه) از سازمانهای

باختن تعدادی از شهروندان افغانستانی به

سازمانهای خیریه و بشردوست میخواهیم

از  5فاز جدید توسعه میدان گازی،

فروریختن

از  ۶۰۰نفر نیز مصدوم شدهاند .رهبر طالبان

زلزله  ۶.۱ریشتری در شرق افغانستان و جان

در بیانیهای اعالم کرد :ما از جامعه بینالملل،

است .در پارس جنوبی با بهرهبرداری

ساختما نها

گفته مقامات محلی در این حادثه بیش

داد .محمدحسن نامی با اشاره به وقوع زمین

و بیش از  ۵۰۰تن دیگر نیز زخمی شدهاند .او

احتمال وقوع زمینلرزههای القایی

جنوبی سرمایهگذاری شده است.

احتمال باال رفتن آمار تلفات وجود دارد .به

کمک رسانی به زلزلهزدگان افغانستانی خبر

لرزه که دو والیت افغانستان را لرزاند ،کشته

پهنه چینخوردگیهای زاگرس یادآور

زمینلرزههای بزرگ با بزرگای ۷

 1500زخمی افزایش یافته است .همچنان

کشور از اعالم آمادگی کامل این سازمان برای

گفت ،حدود  ۳۰۰تن در جریان این زمین

کیش ،خارتنگ ،نا مآوران و ارم در

برای توسعه فازهای  12تا  24پارس
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ادامه از صفحۀ 1

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

وزارت نیـرو

شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور
(مادرتخصصی)

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن -75-160-110-90-63

 200-125را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2001005963000107برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 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 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/01می باشد.
مبلغ برآورد اولیه 97.230.520.000 :ریال

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 4.861.526.000 :ریال به صورت ضمانت بانکیز(فرایند ارجاع کار) دروجه شرکت آب و فاضالب

استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت  3ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ ۱۴۰۱/۰۴/01

لغایت۱۴۰۱/۰۴/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱۹روزپنج شنبه تاریخ۱۴۰۱/۰۴/16

او با بیان اینکه این مدل حمل و نقلی

بر اساس الزاماتی که در آئین نامه

پاک به زودی وارد چرخه حمل و نقل

مشخص شده ،اقدام میکنیم.

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) :به صورت حضوری ساعت  12روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/16به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب

درونشهری می شود ،افزود :البته در

آزادهدل با تاکید بر اینکه به نظر

حال تدوین آئین نامه استفاده از

میرسد این فرآیند تا سه ماه آینده

تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9:30روز شنبه تاریخ۱۴۰۱/۰۴/18

اسکوتر به عنوان یک مد حمل و نقلی

زمان الزم داشته باشد ،افزود :در حال

زایی انجام شده که در سالهای اخیر

هستیم که البته به طور موازی پلیس

حاضر اسکوترهای برقی اشتراکی در

به گسترش است ،این شهرستان
اصلیترین کانون بیابانی استان تهران
است و در سنوات گذشته اقدامات
موثری در سطح گسترده در این
شهرستان جهت جلوگیری از بیابان

مردم استفاده شود ما در
این آییننامه نوع اسکوتر،
شاخصها ،مسیرها و ...را
تعیین میکنیم

به جهت عدم تخصیص اعتبار و نبود

نیز در حال بررسی ورود اسکوترهای

بوستان ها فعال هستند نه در معابر

توجه کافی به بحث عملیات بیولوژیک

برقی به خیابان برای تردد عموم است

پایتخت و باید برای ورودشان به

تا پس از بررسی ،نظر نهایی خود را در

خیابان منتظر تصویب آئیننامه و

این مورد اعالم کند.

ورود شرکتها باشیم.

همچنین خشکسالی و فرسایش بادی
باعث

افزایش

ریزگردها

و

ایجاد

مشکالت برای مردم شده است.

استان

محل تامین اعتبار :منابع عمرانی اسناد خزانه اسالمی  1403با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان

تلفن034-33222960 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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| البرز |

| آذربایجان شرقی |

| آذربایجان غربی |

نمایشگاه بازار سفر؛ گامی مهم

آذربایجان شرقی زمینههای مساعدی

پیشرفت  ۷۳درصدی پروژه گازرسانی

آخرین خبرها

پیرامون نهضت مسکن

برای معرفی جاذبههای گردشگری البرز

برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی دارد

به روستاهای محور خان تختی سلماس

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج گفت:

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تبریز گفت :آذربایجان شرقی زمینههای

رئیس اداره گاز سلماس گفت :پروژه گازرسانی به روستاهای محور خان

با برپایی نمایشگاه بازار سفر ،بستری مساعد برای معرفی ظرفیتهای

مساعدی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی را دارا است .یونس ژائله در دیدار با

تختی از  ۷۳درصد پیشرفت برخوردار است .به گزارش ایسنا به نقل از

گردشگری استان البرز ایجاد میشود .محمد اسدیان در حاشیه بازدید از

سفیر استرالیا در تهران در محل اتاق تبریز با اشاره به حجم بسیار پایین تجارت

روابط عمومی اداره گاز سلماس ،حسین جانزاده که از پروژه گازرسانی به

نمایشگاه گردشگری بازار سفر استان البرز که در باغ گلهای پارک شهید

ت به گسترش روابط تجاری میان آذربایجان شرقی و استرالیا
بین دو کشور ،نسب 

روستاهای محور خان تختی در محل روستای تیزخراب بازدید میکرد،

فارس در پایان اولین فصل حضور خود در

چمران کرج برپا شده است ،اظهار داشت :شورای شهر بر طبق بند  ۶ماده ۸۰

ابراز امیدواری کرد و گفت :تبریز از ایام گذشته ،شهر تجارت بوده و در واقع تجارت

آخرین وضعیت این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

این مسند ،به تشریح آخرین اخبار مرتبط با

در حوزه ترغیب مردم به حوزه گردشگری شرح وظایفی دارند و بر این اساس

و صنعت در خون مردم این منطقه جریان دارد.

وی با بیان اینکه در قالب این پروژه به  ۱۰روستا گازرسانی میشود ،افزود:

نهضت ملی مسکن ،تعداد واجدین شرایط این

سلسله جلسات متعددی میان ،اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

وی با اشاره به ظرفیتهای متعدد صنعتی و کشاورزی در آذربایجان شرقی افزود:

خان تختی ،تمر ،میناس ،شورگل ،زیندشت ،آبگرم ،علی بالغ ،مغول،

طرح ،وضعیت پروژههای مرتبط با حوزه راه،

دستی و اتاق بازرگانی استان البرز و مدیریت شهری کرج برگزار شده است

ارتباطی قدیمی بین تبریز و استرالیا در خصوص صادرات فرش و واردات پشم

تیزخراب و آغ زیارت روستاهایی هستند که در قالب این پروژه گازدار

بازآفرینی شهری و البته آخرین تصمیمات

تا به اتخاذ تصمیمات سازنده در راستای تقویت حوزه گردشگری منجر شود.

وجود داشت که امروزه بیشتر ،این ارتباط با نیوزلند برقرار است.

خواهند شد.رئیس اداره گاز سلماس با اعالم اینکه این پروژه هم اکنون از

پیرامون کمربندیهای شیراز پرداخت.

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج در

ژائله همچنین با اشاره به توانمندی آذربایجان شرقی در زمینهی تولید شیرینی و

 ۷۳درصد پیشرفت برخوردار است ،خاطرنشان کرد :پیش میشود با اتمام

محمودرضا طالبان چهارشنبه اول تیر در جمع

خصوص برنامه های شورای شهر کرج به منظور ترغیب شهروندان به مشارکت

شکالت و همچنین واردات ماشینآالت از استرالیا از طریق دبی ،خاطرنشان کرد:

پروژه مذکور تا پایان سالجاری ،روستاهای مورد نظر به شبکه سراسری گاز

خبرنگاران پیرامون طرح نهضت ملی مسکن در

در حوزه گردشگری افزود :در این راستا با توجه به شعار سال جاری مبنی بر

آذربایجان شرقی پتانسیل باالیی در زمینهی دامپروری و همچنین واردات پشم و

متصل شوند .به گفته جانزاده ،برای اجرای این پروژه بالغ بر  ۱۲۰میلیارد

استان فارس گفت :بیش از  ۴۰۰هزار متقاضی

حمایت از شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرینی به دنبال این هستیم که

نخ دارد که متأسفانه افزایش قیمت جهانی محصوالت کشاورزی ،وجود تحریمها و

ریال اعتبار هزینه می شود .وی ضریب نفوذ فعلی گاز روستایی سلماس را

تاکنون  ۱۳۰هزار نفر براساس شاخصهای

با تکیه بر نوآوری های اجتماعی در حوزه گردشگری در سال های آتی شاهد

ل و انتقال پول و مسائل بانکی تأثیرات منفی زیادی بر روی
مشکالت موجود در نق 

 ۷۱درصد اعالم کرد و گفت :این میزان بعد از گازرسانی به محور خانتختی،

برگزاری تعداد بیشتری از نمایشگاهای مشابه بازار سفر باشیم.

تجارت دو کشور و همکاری در زمینهی دارو و مواد غذایی گذاشت ه است.

 ۷۳درصد خواهد شد.

و راههای فارس

فارس-

مدیرکل راه و شهرسازی استان

برای این طرح در استان ثبت نام کردند که
تعیین شده ،واجد شرایط تشخیص داده

شدهاند که برای آنان پیامک ارسال شده است.

طالبان ادامه داد :از کل افراد واجد شرایط

تاکنون برای ۳۰هزار نفر در شهرهای زیر ۱۰۰

قم

رفع تصرف  ۱۸۵هکتاری از اراضی ملی گیالن
گیالن  -فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن،

قاچاق هستیم و قاچاقچیان حتی از تاکسی و

از رفع تصرف  185هکتاری عرصههای ملی ذیل

کامیون یخچالدار برای حمل چوب آالت جنگلی

ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و

استفاده میکنند.

مراتع خبر داد و گفت :در این راستا  ۷۷۵فقره پرونده

قربانیلرد ،از بسیج کلیه امکانات و تجهیزات یگان

تشکیل شد؛ همچنین  ۳۵فقره اجرای احکام و خلع

حفاظت برای مقابله با قاچاق چوب های جنگلی خبر

ید به مساحت  ۱۷.۵هکتار داشتیم.
سرهنگ محمد قربانیلرد در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به وضعیت مبارزه با قاچاق چوبآالت جنگلی

موتوری ما ادامه دارد .در این راستا طی سه ماهه

گیالن طی سه ماهه بهار امسال ،اظهار کرد :طی مدت

امسال چهار فقره درگیری با قاچاقچیان داشتیم که

مذکور  ۵۴۰عملیات مبارزه با قاچاق چوب انجام

منجر به مجروحیت پنج نفر از نیروهای حفاظتی

دادیم که منجر به تشکیل  ۵۴۰فقره پرونده شد.

استان شد.

مقابله با قاچاق چوب های جنگلی

وی حجم چوبآالت کشف شده را  ۳۴۳مترمکعب

وی با بیان اینکه به زودی کلیه عرصه های ملی و

حفاظت شبانهروزی در عرصه

دانست و افزود :در این راستا  ۶۹۶نفر را دستگیر و
 ۳۳۱دستگاه وسیله نقلیه اعم از سواری و نیسان و
کامیون را توقیف کردیم.

در سطح استان داریم که به صورت بلوک بندی اقدام

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و

به رصد و پایش عرصهها میکنند و قطعا این پاسگاه

آبخیزداری گیالن ،از افزایش  ۷۹درصدی کشفیات

ها به تجهیزات الکترونیکی از جمله پهباد جهت

خبر داد و تصریح کرد :متاسفانه به دلیل مشکالت

مانیتورینگ و تصویربرداری هوایی حریق و قاچاق

اقتصادی و افزایش قیمت چوب ،شاهد افزایش

مجهز میشوند.

دارند و برای  ۷۰هزار نفر هم در شهر شیراز
باید خانه احداث شود.

او با یادآوری اینکه بر اساس تعداد

قطع آب در انتظار پرمصرفها

در عرصه ها فعال هستند و گشتهای خودرویی و

و پایش می کنیم ،متذکر شد :در مجموع  ۴۰پاسگاه

و مرودشت که جمعیت باالی  ۱۰۰هزار نفر

مدیرعامل آبفای استان قم خبر داد

داد و بیان کرد :نیروهای یگان حفاظت شبانهروزی

طبیعی گیالن را مجهز به تجهیزات الکترونیکی رصد

هزار نفر۳۰ ،هزار نفر در شهرهای جهرم ،فسا

و تجهیزات یگان حفاظت برای

خبر داد و بیان کرد :نیروهای یگان
ها فعال هستند و گشتهای

خودرویی و موتوری ما ادامه دارد

فرونشستی که ریز ریز جان زمین را میخورد

احداث  ۷۰هزار واحد مسکونی در شهرهای

توکلی| مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم

پیروزی انقالب اسالمی ،توجه به افزایش کیفیت

گفت :برای مدیریت تأمین آب در شهر چارهای جز

آب شهر قم در دستور کار قرار گرفت چرا که شوری

قطع آب مشترکان پرمصرف به ویژه در مجموعههای

آب این شهر زبانزد بود.بختیاری به طرح انتقال آب

دولتی و عمومی نداریم.

از دشت علیآباد به قم به عنوان نخستین اقدامات

مهندس

قربانیلرد ،از بسیج کلیه امکانات

تاییدشدگان نهضت ملی ،دولت مکلف به

خبری

پس از انقالب برای تأمین آب شرب عنوان کرد:

با خبرنگاران استان قم که به مناسبت هفته

 13حلقه چاه در این منطقه حفر شد البته به دلیل

حسن

بختیاری

در

نشست

صرفهجویی در مصرف آب برگزار شد ،با اشاره به

مهاجرپذیری قم و افزایش جمعیت ،این اقدام

محدودیت منابع آب در استان گفت :عمده آب

نتوانست نیازهای آبی شهر و استان را به طور کامل

شرب قم از آبهای سطحی تأمین میشود هرچند

محقق کند.

امسال با تغییراتی در این زمینه همراه بوده است.

وی احداث سد  15خرداد را یکی دیگر از اقدامات

او خاطرنشان کرد :بخشی از آب شرب قم نیز از

انجام شده برای تأمین آب قم برشمرد و گفت :در

 13حلقه چاه آب در منطقه علیآباد و بخشی هم

آن مقطع زمانی بخشی از مشکالت را حل کرد ولی

از چاههای سطح شهر تأمین میشود.مدیرعامل

به دلیل موقعیت این سد و آورده محدود آن ،باز هم

شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه بخش

بعد از مدتی مشکالت به خصوص در حوزه کیفی

مهمی از آب موردنیاز روستانشینان از چاهها و

ظهور کردند.

قناتهای محلی در حال تأمین است ،ابراز داشت:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم انتقال آب

هرچند جمعیت روستایی قم نسبت به جمعیت

از سد کوچری را آخرین اقدام برای تأمین آب مورد

شهری بسیار کمتر است ولی به هر حال دغدغه

نیاز استان قم دانست و گفت :از این سد نیز تا سال

تأمین آب برای آنها نیز وجود دارد.او با اشاره

گذشته بیش از  82درصد آب استان تأمین میشد

به تغییرات مرحلهای در مقاطع مختلف زمانی در

ولی به خاطر خشکسالی و محدودیت بارش ،شاهد

زمینه کمیت و کیفیت آب قم یادآور شد :پس از

کاهش  25درصدی در ذخیره مخزن این سد بودیم.

زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت فارس است ،گفت:

با توجه به شیوهنامه اعالمی از سوی وزارت راه

و شهرسازی ،واحدهای مسکونی احداثی در
شهرهای با جمعیت زیر  ۵۰هزار نفر  ۲واحد
در  ۲طبقه و در شهرهای با  ۵۰تا  ۱۰۰هزار نفر

جمعیت ،چهار واحد در  ۲طبقه و در شهرهای
باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت واحدهای آپارتمانی

چهار طبقه و نهایتا در کالنشهر شیراز واحدهای
آپارتمانی  ۶و  ۸طبقه خواهد بود.

توقف پروژه

دو خطه کردن راهآهن
زنجان به قزوین

زنجان-

مدیرکل راهآهن شمالغرب گفت:

پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین
هنوز در صف برای تامین اعتبار مورد نیاز قرار
دارد.منوچهر صفری در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه
با پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین،
اظهار کرد :سال گذشته  ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار
برای پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به
قزوین در سفر هیئت دولت به استان زنجان

آب

پی آن کسری مخازن آب زیرزمینی است.

فرونشست

وی با بیان اینکه ساالنه  ۹۰۵میلیون مترمکعب

خراسان

زمین در دشتهای استان همه ساله اتفاق

آب از سفرههای زیرزمینی استان برداشت میشود

منطقهای

مدیرعامل

جنوبی-

خراسانجنوبی

شرکت

گفت:

پیشبینی شد.وی در رابطه با جزئیات اعتباری

رییس اداره میراثفرهنگی،

میافتد هر چند که مقدار آن ناچیز است اما در
صورت تداوم و مرور زمان ،به صورت شکافها

ادامه داد :به دلیل بهره برداری بیش از حد از

ن که بافت تاریخی اهواز
با بیان ای 

شد.

منابع زیرزمینی  ۴۴دشت خراسان جنوبی با افت

سعید سروری در گفتوگو با ایسنا اظهار

سطح منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن مواجه

توسط شورای عالی شهرسازی

و

گودالهای

عمیقی

نمایان

کرد :از  ۴۴دشت خراسان جنوبی ۸ ،دشت

شدهاند که  ۸دشت ممنوعه بحرانی و  ۲۳دشت

فردوس،

ممنوعه هستند یعنی برداشت آب از  ۳۱دشت

بشرویه ،درمیان و قاین در وضعیت ممنوعه

ممنوع و فقط برداشت آب از  ۱۳دشت آزاد است.

کردهاند.

دلیل

سرایان،
بحرانی

سده،
قرار

طبس،
دارند

دستگردان،
نشست

و

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۴۴
دشت وجود دارد که از این تعداد

سروری

ادامه

داد:

سال گذشته

به

خشکسالی شدید و اضافه برداشت از منابع آبی

 ۹دشت

استان ،متوسط افت سطح آبهای زیرزمینی

۱۳

از  ۲۱به  ۲۵سانتیمتر رسیده است و این امر

دشت آزاد است ،افزود :مهمترین موضوعی

فرونشست را در دشتهای بحرانی استان به

که خراسان جنوبی را با بحران مواجه کرده،

دنبال داشته که این پدیده برای همیشه آبخوانها

برداشت مازاد از سفرههای آب زیرزمینی و در

و سفرههای آب زیرزمینی را به نابودی میکشاند.

ممنوعه

بحرانی،

 ۲۲دشت

ممنوعه

و

شماره مناقصه

83/400/5

بیمه ی اخذ تضامنی خودرویی

محوطه ترانزیت صفر پایانه مرزی

مهران(به صورت کانکس) در قالب

30،000،000

برای پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به
قزوین هنوز تزریق نشده است ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه تاکنون با وجود  ۹۰درصد پیشرفت

شهرستان اهواز است و با حفاظت

فیزیکی این پروژه ،هنوز نقدینگی تزریق نشده و

و بهرهبرداری بهینه به عنوان

تا حدودی پروژه متوقف شده است.

یکی از مهمترین محرکهای
توسعه گردشگری شهری و
ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان

تغییر کاربری آبانبارها

محسوب میشود

راهکاری برای باقی

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف
مستقردراداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی

طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به
استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید
نموده اند.

مبلغتضمین-ریال

مزایده اجاره یک باب غرفه با کاربری
12ماه

این مسئول با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز

بافت از ظرفیتهای ارزشمند

رشته مورد
نیاز

کلیه

ماهیانه:

راهآهن به این امر اختصاص پیدا خواهد کرد.

اشخاص
18،000،000

قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی

حقیقی

و حقوقی

دارای گواهی
صالحیت

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه 1401/04/04 :

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات1401/04/14 :

 -1رای شماره  140160330002002086مربوط به پرونده

کالسه

1400114430002002176

مربوط

به

حسین

عرفانی فر فرزند بداغعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه

زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 99/60
متر مربع پالک شماره فرعی از 1967اصلی واقع در
قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه

عادی و خریداری مع الواسطه از مهدی شاکری (م
الف )13789

 -2رای شماره 140160330002002221مربوط به پرونده

کالسه

1400114430002001600

مربوط

به

ابوالفضل

چراغی فرزند خداداد در قسمتی از ششدانگ قطعه

زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 132/90
متر مربع پالک شماره فرعی از  2389اصلی واقع در

تاریخ بازگشایی پاكات 1401/04/15 :

نوع تضمین :تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای الف ،ب،پ،ج،چ

قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه

فیش واریزی نقدی بحساب سپرده  -4067063707760765تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی مرکزی می باشد

مقدار  117سهم صفحه  272دفتر 378و خریداری مع

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت

مقدار  13سهم صفحه  5دفتر (362م الف )13788

و ح ماده  4آیین نامه تضمین معامالت دولتی (شماره /123402ت 50659ه مورخ  94/09/22می باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و مراحل بعد از آن از طریق

عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا مرتاضی به
الواسطه از شرکت تعاونی مسکن هنگ ژاندارمری

به

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

 -3رای شماره 140160330002002270مربوط به پرونده

ایالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم –واحد دبیرخانه

عبدالهی حیدرباغی فرزند قدرت در قسمتی از ششدانگ

تلفن تماس – 08433338400-08433330195 -08433362922اداره پیمان و رسیدگی فاکس 3341638

 73/50متر مربع پالک شماره فرعی از 1945/1/135

محل تحویل پاكت الف-

جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی  , www.setadiran.irمراجعه نمایید .

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

کالسه  1400114430002002124مربوط به محرمعلی
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت

اصلی واقع در قم بخش  2حوزه ثبت ملک اداره دو قم

مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از معصومه

میره صفحه  276دفتر (169م الف )13787

 -4رای شماره 140160330002002183مربوط به
پرونده کالسه

1400114430002002326

مربوط

نوبت دوم

موضوع مناقصه

اجرا

و  ۱۵۰میلیارد تومان نیز از فروش اموال مازاد

شده است خاطرنشان کرد :این

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید:
مدت

 ۱۵۰میلیارد تومان از مالیات مازاد استان زنجان

و معماری کشور مصوب و ابالغ

فراخوان مناقصات عمومي
یک مرحله اي
برآورد -ریال

در نظر گرفته شده است ،افزود ۵۰۰ :میلیارد
تومان از محل سازمان مدیریت و برنامهریزی،

ع دستی اهواز
گردشگری و صنای 

که  ۱۲۵میلیون مترمکعب اضافه برداشت است،

خواهد

که برای دو خطه کردن راهآهن زنجان به قزوین

به عطاء اله رضوانی فرزند سلیمان در قسمتی

ماندن آنهاست

اصفهان  -سرپرست اداره میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری کاشان گفت :تغییر

کاربری آبانبارها و استفاده از آنها متناسب با

از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به

نیازهای محلی از اقداماتی است که میتواند

 1877اصلی واقع در قم بخش 2حوزه ثبت ملک اداره

انزوا خارج شوند و باقی بمانند.احمد دانائینیا در

مساحت  58/75متر مربع پالک شماره  324فرعی از
دوقم

کمک کند تا این سازههای ارزشمندِ معماری از

مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 284

گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :آبانبارهایی که با

 -5رای شماره 140160330002002131مربوط به پرونده

اجتماعی مردم ساخته شدهاند ،امروز شرایط

فرزند جان برار در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که

مسئوالن بهویژه اداره اوقاف است تا ضمن حفظ

دفتر (296م الف )13786

نیت خیرخواهانه و بر اساس بینش فرهنگی-

کالسه  1400114430002000435مربوط به میثم اسدی

خوبی ندارند و نجاتبخشی آنها نیازمند همراهی

در آن احداث بنا شده به مساحت  62/75متر مربع

معماری آنها ،با امکانسنجی مناسب و متناسب،

پالک شماره فرعی از 1953/199اصلی واقع در قم

برای رفع نیازهای محله و شهر استفاده شوند.

بخش 2حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی

وی با تأکید بر نقش حیاتی آبانبارها در بافت

 143دفتر( 204م الف )13785

آب در فرهنگ ایرانی ،دارای ریشههای عمیقی

و خریداری مع الواسطه از ابوالفضل پرده یاقوت صفحه
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است
پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت

رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین

مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف

مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود

را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را
اخذ و ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به
توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

شهرهای حاشیه کویری ،تصریح کرد :تکریم

است که پس از اسالم نیز بر پایه اندیشه
فرهنگی-اجتماعی شیعی ،ساخت آبانبارها
به عنوان یکی از مهمترین فضاهای عامالمنفعه

از جایگاه ویژهای برخوردار میشود.سرپرست

اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

کاشان ،افزود :ساخت آبانبار در منطقه کاشان
پیشینهای قوی و غنی دارد و بخشی از نظام

معماری محله بوده است و معماران خوشذوق
نیز نهایت ظرافت ،هنر و علم خود را در ساخت

آب انبارها به کار بردهاند .سازه ارزشمند و

تزئینات ساده اما فاخر سردر ورودی آب انبارها
نشان از عمق فهم معماران بوده است.دانائینیا،

تاریخ انتشار نوبت

گفت :میزان حجم ذخیره آب انبارها ،متناسب

محمود مهدوی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

 ۵٠٠تا  ٢۵٠٠متر مکعب آب را در خود ذخیره

( پیام ما_ اقتصاد آینده)

اول 1401/03/18:تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/02 :

با نیازهای محله بوده است و بر این اساس بین

میکردهاند.

روزنامه سیاسی – اجتماعی

اخبار ایران :سینا قنبرپور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

تماس مدیرمسوول:
پنجشنبه  2تیر 1401

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

فاطمه باباخانی (دبیر)

صفحهآرایی :ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
گروه4 :

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

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09192769839

@payamema

0903 333 8494

09391999161

@payamema

www.payamema.ir

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2319


۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

منابع طبیعی ،آب و انرژی:

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| تئاتر |

عکس :ایرنا
راهاندازی دوباره یک سامانه برای مجوزهای اجرای تئاتر

«سامانه صدور پروانه اجرای نمایش» با هدف تسریع و دقت
در امور نمایشی دوباره راهاندازی شده است .به گزارش ایسنا به
نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ،در راستای اجرای
م کار،
طرح ملی دولت الکترونیک و همچنین تسهیل در روند انجا 
«سامانه صدور پروانه اجرای نمایش» با هدف تسریع و دقت در
امور محوله راهاندازی شده است .بر این اساس از تاریخ چهارم
تیرماه  ،۱۴۰۱صدور پروانه اجرای تمامی نمایشها از طریق ثبت
نام در سامانه یاد شده با نشانی  sso.farhang.gov.irانجام
ی شده ،ضروری است
میشود .متقاضیان با ورود به سایت معرف 
یکی از دو روش «ثبت درخواست حقوقی» برای مراجعان دولتی
و سازمانی و «ثبت درخواست حقیقی» برای سایر هنرمندان حوزه
نمایش را انتخاب و نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.

| تجسمی |
عاقبت لنگه کفش پرحاشیه چه میشود؟
قسمتی هر چند کوچک از یک مجسمه که شامل لنگه کفشی
میشود ،اوال با انتشار خبر به سرقت رفتنش و حاال با خبر
جایگزین شدن بدون هماهنگی با هنرمند اثر ـ یعنی پرویز
تناولی ـ دوباره حاشیهساز شده و حاال گفته میشود قرار است
این لنگه کفش جمعآوری شود .به گزارش ایسنا ،لنگه کفش به
سرقت رفت ه از مجسمه پرویز تناولی که قیمت آن  ۴۰میلیون
تومان تخمین زده شده بود و قرار بود با معرفی فردی از سوی
هنرمند مجددا ساخته و جایگزین شود ،پس از گذشت مدت
زمان قابل توجهی ،بنا بر اظهارات وکیل تناولی بدون هماهنگی
نصب شد و این اقدام انتقادهایی را در پی داشت .تندیس

عشایر منطقه ارسباران

تناولی ،فرزند و مدیر موزه پرویز تناولی در همین راستا به ایسنا

عشایر منطقه ارسباران در اواخر فصل بهار به دامنههای سرسبز قوشاداغ تا بلندترین قله آن با ارتفاع  ۳۲۰۰متری که یای قاری(برف تابستانی) نام دارد کوچ میکنند و تا اواخر

گفته بود« :امروز لنگه کفشی که ما نساختهایم و تأیید نمیکنیم

فصل تابستان ،در این کوهستان زندگی میکنند /.عکس از علی حامد حق دوست

و لنگه به لنگه است ،ناگهان ظاهر شد».

| کاروانسرای
چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

| پاریس از دور نمایان شد |

که یک دم از تو نظر بر نمیتوان انداخت

| علی اکبر شیروانی |

رباط زینالدین ،مهریز |
کاروانسراهای

سازههای معماری باستانی ایران هستند.

| انتشارات :اطراف |

بالی غمزه نامهربان خون خوارت
چه خون که در دل یاران مهربان انداخت

تعداد معدودی از کاروانسراهای ایران
به شکل مدور بنا شدهاند .ساخت این

کتاب «پاریس از دور نمایان شد»

کاروانسراها در دوران صفوی رونق بیشتری

اثری است از «علی اکبر شیروانی»

گرفت .از جمله کاروانسراهای مدور ایران

که اولین مواجهه مسافران ایرانی
ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم
که روزگار حدیث تو در میان انداخت

میتوان به کاروانسرای زیزه در نزدیکی

را با این شهر محبوب روایت نموده

کاشان و کاروانسرای تاج آباد همدان اشاره

است .یکی از مهمترین دالیلی

کرد.

که سبب شد سفرنامهنویسی در

به نقل از وبسایت کویرها و بیابانهای

دوره قاجاریه این چنین رونق پیدا
نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو
برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت

که دشمنم ز برای تو در زبان انداخت

به چشمهای تو کان چشم کز تو برگیرند
دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت

همین حکایت روزی به دوستان برسد
که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت

سعدی

عباس صفوی و به دستور وی در قرن ۱۰

مسافرت به حساب میآید .وسایل

هجری بنا شد .این کاروانسرا به مناسبت

جدیدی همچون اتومبیل و

قطار ،مرارتهای سفر و همچنین
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار

ایران ،کاروانسرای زین الدین در زمان شاه

کند ،بهبود اوضاع حمل و نقل و
نقلیه

مدور

از

شاخصترین

دیدار شاه عباس با زینالدین گنجعلی

شده از افرادی است که نخستین بار

زمان طوالنی را که در مسیر سپری

با این شهر مواجه شدند .برخالف

میشد ،کاهش داد .از سوی دیگر

امروز که ارتباطات گسترده مردم

ورود سیاستمداران و تجار غربی در

جهان را به هم متصل ساخته ،در
اتصالی

این دوره ،کم کم سبب شد تا این

روزگار گذشته تنها دریچه

ارتباط دو طرفه شده و مسافرانی از

افراد به یکدیگر و به شهرهای

شرق هم رهسپار دیار غرب شوند.

مختلف ،توصیفاتی بود که از دوربین

به همین دلیل است که تا پیش از

نگاه هر فرد بر دل کاغذ مینشست؛

این دوره ،آثاری مکتوب از مسافرت

این گونه بود که پاریس ،با آن بافت

غربیها به ایران در دسترس است

دلنشین و فضای هنرمندانهاش،

اما عمد هی سفرنامههای مربوط به

در

سنگفرشها،

مسافرت مردم ایران به کشورهای

مجسمهها

غربی ،از این دوره رواج یافته است.

متفاوت مردمان و فرهنگ ادیبانه

کتاب «پاریس از دور نمایان شد»

و شاعرانهاش نخستین بار در برابر

یک از جذا بترین تصویرهای ارائه

دیدگان مسافران ایرانی قرار گرفت.

کنار

طبیعت،
و

غذاها،

پوشش

خان ،حاکم کرمان ساخته شده و بهعنوان
یک شاهکار معماری ،تنها بنای مدور ایرانی
است که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد.
بارزترین شاخصه این بنا قرینه بودن شرق
و غرب آن است که به واسطه معماری
منحصربهفرد به یکی از شاخصترین

شاه روباه
احتما ًال کوچکترین روباه ایران و زیباترین آنها
است .در ناحیه صورت ،معمو ًال دو نوار سیاه
وجود دارد که از چشمها به طرف بینی امتداد
یافتهاند .دم بلند و بسیار پرمو ،گوشها بزرگ

بهار خزان زده گیشه
تاکید

 ۳۵درصد افزایش داشت؛ یعنی سینماها از

میکند :اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

فروش ۸۴میلیارد و  ۷۵۳میلیونی با حدود

مدیر

پردیس

سینمایی

مگامال

به دنبال آشتی مردم با سینماست باید

۹میلیون و  ۸۱۷هزار مخاطب در سال ۱۳۹۷

فیلمهای خوب و مخاطبپسند را اکران کنند

به فروشی معادل  ۱۱۴میلیارد و  ۱۶۲میلیون

نه اینکه مانع صدور پروانه نمایش آنها شود.

با  ۹میلیون و  ۸۴۶هزار تماشاگر رسیده

به گزارش ایسنا ،این روزها آمار فروش

بودند .این در حالی است که در بهار امسال

فیلمها و تعداد مخاطبان سینما شکستی

اگرچه به لطف افزایش قیمت بلیت میزان

سنگین را برای گیشهی سینما در بهار

فروش به ظاهر افزایش داشته و به رقم ۱۲۷

 ۱۴۰۱نشان میدهد ،در حالی که خیلیها

میلیارد تومان رسیده ،اما تعداد تماشاگران

پیشبینی میکردند با کاهش آمار مبتالیان

فیلمهای اکران شد هی سال  ۱۴۰۱تا به امروز

به کرونا وضع بهتری را شاهد باشیم و کمکم

حتی به چهار میلیون نفر هم نرسیده است.

سینماها رونق پیدا کند ،اما نه تنها این

البته با وجود اینکه برخی معتقدند باید

اتفاق نیفتاد بلکه به نظر میرسد روزهای

تالش شود به شرایط پیش از کرونا و سال

تاریکتری هم در انتظار اکران باشد.

 ۹۸برگردیم ،اما برخی دستاندرکاران پخش

برای درک حاد بودن وضعیت و کاهش

و نمایش فیلم معتقدند نباید مقایسهای

چشمگیر تعداد مخاطبان سینما مقایسههای

میان فروش امسال با سا لها قبل انجام

مختلفی میان آمار فروش و مخاطبان سینما

شود چرا که شرایط بسیار تغییر کرده است.

در سا لهای پیش از کرونا با امسال انجام

در این زمینه محمد قنبری -مدیر پردیس

میشود که نشان میدهد میزان فروش

سینمایی مگامال  -در گفتوگویی با ایسنا

سینما در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸

بیان کرد :به نظر من مقایسه فروش امسال

نسبت به مدت مشابه آن در سال ،۱۳۹۷

سینما با سا لهای  ۹۸و  ۹۷اشتباه است

و در قاعده بسیار پهن میباشند .رنگ پشت
و حتی مقایسهای که میان استقبال مردم
از بعضی کنسرتها و تئاترهای گرا نقیمت
میشود نیز درست نیست چون حدود ۷۰
تا  ۸۰درصد مخاطب سینما از قشر متوسط
جامعه هستند ولی آن نوع نمایشها و
کنسرتها مخاطبی با سطح درآمدی باالتر
دارند ولی از آنجا که فشار اقتصادی و تورم
روی قشر متوسط وحشتناک است ،این
قشر توان رفتن به سینما را از دست داده
چر ا که یک بار سینما رفتن هزینه پارکینگ
و تنقالت و شام را به نیز همراه دارد که
دستکم به  ۵۰۰هزار تومان میرسد.
او افزود :البته این تنها دلیل سینما نرفتن
مردم نیست و یک دلیل دیگر به فیلمهای
در حال اکران برمیگردد ،یعنی انتخاب
فیلمها در چرخه اکران بسیار تاثیرگذار است
و متاسفانه در بهار امسال فقط دو ،سه فیلم
پتانسیل استقبال مخاطبان را داشتند و
مابقی چندان قابلیت فروش ندارند .در کنار
اینها نباید فراموش کرد که تعطیالت عید
نوروز ،عید فطر و نیمه خرداد هم بر کاهش
مخاطب تاثیر داشت چون اولویت مردم
پس از دو سال کرونایی ،سفر بود.

گوشها قهوهای متمایل به خاکستری است.
موهای بدن بسیار نرم و انبوهاند ،رنگ موهای
پشت معمو ًال خاکستری تیره با نوک سفید ،در
ال قهوهای و روی دم
ناحیه ستون مهرهها کام ً
سیاه رنگ است .برخالف سایر روباههای ساکن
به نقل از وبسایت کویرها و بیابانهای ایران،
در نواحی بیابانی کف پاهای شاه روباه فاقد مو
میباشد.
این حیوان به علت داشتن پوست گرانبها مورد
توجه شکارچیان پوست است و در سالهای
اخیر جمعیت آن به شدت کاهش یافته است.
طول سر و تنه او  ۴۰تا  ۵۰سانتیمتر ،دم ۳۳
تا  ۴۱سانتیمتر ،وزن یک تا سه کیلوگرم است.

کاروانسراهای ایران تبدیل شده است .این

از یزد باید خود را از مرکز شهر و جاده

کاروانسرا در کیلومتر  ۶۰جاده ارتباطی یزد

یزد  -تفت به بزرگراه کنارگذر یزد برسانید.

کرمان و پس از شهرستان مهریز قرار دارد.

بهسمت شرق برانید و مسیر را ادامه دهید

در حال حاضر کاروانسرا کاربری اقامتی و

تا در بزرگراه مهریز  -انار و کیلومتر ۶۰

گردشگری دارد و از هتلهای مورد توجه

جاده یزد به کرمان به کاروانسرا برسید.

گردشگران خارجی است.

کاروانسرای زینالدین در سمت راست

برای دسترسی به کاروانسرای زینالدین

جاده قرار دارد.

