مقابله با ریزگردها در سال  ۹۶بودجه ندارد

نماینده مردم آبادان در مجلس ،گفت :اعتباری برای مقابله با ریزگردها
در نظر گرفته نشده است .جلیل مختار در خصوص اعتبارات استان
خوزســتان در بودجه  ،۹۶با بیان اینکه منابعی بــرای ریزگردها و
آلودگی هوای اســتان خوزستان تاکنون درنظر گرفته نشده است،
افزود :متاسفانه بودجه پیشنهادی دولت برای استان خوزستان برای
سال ۹۶نسبت به سالهای گذشته ۱۵درصد کاهش یافته است از
این رو تالش شــد در کمیسیونهای تخصصی و تلفیق این میزان

آفتاب یزد -گروه گردشــگری :تهــران پر از
گنجهای پنهان تاریخی است .در مرکز این شهر
که قلب تاریخی پایتخت اســت بسیاری بناهای
تاریخی پشت حصارها پنهان شدهاند و سالهاست
کســی از برخی از آنها خبر نــدارد .بهتازگی اما
یک خانه تاریخی وسیع از پشت خاک روزگار پیدا
شده؛ خانه سپهبد امیر احمدی .خانهای که حاال
برخی درصدد فروش آن هســتند .سرنوشتی که
مشخص نیست به تخریب ختم میشود یا نه.
جداره خیابان حسنآباد پر از بناهای تاریخی واجد
ارزش است که کسی به آنها توجه نمیکند .چند
سال پیش مجتمع چارسو روی دو بنای تاریخی
ثبت ملی در این خیابان ساخته شد و حاال به نظر
میرسد میل بساز و بفروشها برای تخریب جداره
این خیابان بیش از گذشته شده است .اتفاقی که
پیش از این چندباری رخ داده و اداره کل میراث
فرهنگی اســتان تهران نیز مانند همیشــه تنها
نظارهگر این اتفاقات بوده است.

به نوعی جبران شود .وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت
برای بودجه اســتان خوزستان بسیار اندک بود ،اما در
کمیسیونتلفیقبودجهتغییراتیبهپیشنهادنمایندگان
و بنابر دستور رئیس مجلس انجام گرفت ،گفت :بهرغم
تذکرات بســیار برای رفع ریزگردهــا و آلودگی هوای
خوزســتان هیچ منابعی در نظر گرفته نشــده است،
بنابراین نمایندگان استان خوزستان امیدوارند با تصویب الیحه هوای
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پاک ردیفهایی جهت تامین منابعی برای رفع ریزگردها
و آلودگی هوای خوزســتان ایجاد شده تا بتوان آنها را
مطالبه کرد .ریزگردها در روزهای اخیر موجب ایجاد
مه ،افزایش ریزگردها و در برخی مناطق منجر به قطعی
برق شد به نوعی که برخی نیروگاهها دچار مشکل و از
مدار خارج شدند ،در حالی که برق محرکه اصلی صنعتی
کشور است ،قطعی آن سبب شد تا خوزستان دچار بحران شود.

هفت هزار متر ملک تاریخی پنهان شده بود

خطر در کمین گنج
تازه کشف شده تهران

پیشینه و تاریخچه خانه سپهبد امیراحمدی

گنج پنهان حسنآباد

ستونی از مغازهها در بنایی که ویژگیهای تاریخیاش
هر روز بیشــتر حذف میشــود ،در غــرب خیابان
حسنآباد قطار شــدهاند ،بیآنکه کسی بداند پشت
این ستون تجاری ،بخشی از تاریخ تهران پنهان شده
است .تاریخی که اگر قصد حراج کردن آن نبود ،حاال
حاالها از چشمها پنهان میماند .هفت هزار متر خانه
است ،خانهای در شــمال میدان حسنآباد که حاال
جدارههایش را مغازههای میز و صندلی پر کردهاند،
خان ه اولین سپهبد ایران «امیر احمدی» که چیزی به
نابودی کاملش باقی نمانده است.
این خانه معرف به خانه سپهبد امیراحمدی ،خانه
نخستین سپهبد ایران ،منزل احمد امیراحمدی
یــا عمارت احمدآقاخان معــروف به امیراحمدی
قصاب لرستان است .این خان ه از گذشته تا امروز
جدارههایش با مغازههایی پر از اجناس چوبی گره
خورده ،شــاید به همین دلیل کسی نتوانسته تا
امروز آن را کشف کند.
نه تنها این خانه در فهرســت آثــار ملی به ثبت
نرسیده ،بلکه در حال حاضر امکان بازدید خانه به
دالیل متعدد و مخروبه بودن آن امکانپذیر نیست.
سپهبد احمد امیراحمدی یکی از ارکان کوتادی
ســوم اسفند ،هشــت بار وزیر جنگ ،دو بار وزیر
کشــور ،پنجبار فرمانــدار نظامی تهــران ،دو بار
فرمانده کل ژاندارمری ،سالها فرمانده لشگرهای
لرســتان ،آذربایجان و  ۱۶سال عضو مجلس سنا
بود .او بــه نامهای دیگری ماننــد «امیراحمدی
قصاب لرســتان» و «ســپهبد یکصد کنتور» نیز
مشهور است.

خاص است ،درب ورودی اصلی آن از شمال بوده
که شــما را به طبقــه دوم راهنمایی میکند .در
طبقه دوم ســالن بزرگی قراردارد که شومینهای
آینهکاری شــده در آن خودنمایی میکند .سقف
این عمارت تماما آینهکاری بوده که متاسفانه در
حال ویرانی کامل است .در دیوارههای این سالن
نیز آینهکاری مشاهده میشود.
در یکــی دیگر از اتاقهای این ســاختمان ،اتاقی
زیبا با تزئینات شبیه عمارتهای دوران پهلوی
دوم مشــاهده میشود و گچبریها و لوستر ویژه
گچی ســقف ،بیننده را یاد معماریهای وارطان
هوانسیان میاندازد.

عبــداهلل انــوار ،تهرانشــناس در وجه تســمیه
ایــن خانه گفته اســت« :ســردار عظیم محمد
توفیقــی ،پدر توران مهاجر اســامی و همســر
ســپهبد امیر احمدی است ،ســردار عظیم یکی از
قزاقهای بنام دوره قاجار و پهلوی بود و امالکی در
حوالی میدان حســنآباد داشت که پس از ازدواج
سپهبد امیراحمدی با توران (دختر سردار) خانهای
را در شــمال میدان حسنآباد در اختیار دامادش
گذاشت و در نهایت سند آن را در سال  ۱۳۰۴به
نام سپهبد امیراحمدی کرد .محل اسکان و خانه
اصلی سردار عظیم در پایین میدان حسنآباد و در
کوچه حمام شاهزاده قرار داشت».
بخش اصلی آن در اواخر قاجار و توســط سردار
عظیم بنا شد و برخی از عمارتهای این خانه در
دوران پهلوی اول و دوم توسط سپهبد امیراحمدی
بنا شد.
عمارتی با  11ساختمان

یکی از این ساختمانها در شرق عمارت و در کنار

خیابان حافظ بنا شــده و از خیابان پیام انقالب تا
خیابان صدری امتداد دارد .این ســاختمان در دو
طبقه احداث شده که حدود  ۲۶واحد تجاری در
طبقه همکف قرار دارد که در گذشته پراکندگی
مشاغل از خواربارفروشی تا آرایشگاه در آن فعالیت
داشــتند که به مرور زمان و با توجه به اینکه این
محــدوده به بورس فروش میــز و صندلی اداری
تغییر کاربــری داده بود ،مغازههــا نیز با همین
کاربری در حال فعالیت هستند و برخی از مغازهها
دارای زیرزمیناند ،به گفته اهالی ،طبقه دوم این
عمارت در اختیار خدم و حشــم سپهبد بوده که
پس از انقالب مدتی محدود به عنوان اداره و بعد
به عنوان انبار واحدهای تجاری از آن بهرهبرداری
میشــد که به مرور زمان تخلیه و در حال ویرانی
است .در همه اتاقهای طبقه دوم شومینه تعبیه و
فی مابین هر چند اتاق سرویس بهداشتی و مطبخ
قابل مشاهده است.
یکی دیگر از ساختمانهای دو طبقه که به عنوان
محل اصلی اقامت سپهبد است ،دارای ویژگیهای

ســپهبد امیراحمدی پس از اقدامات نظامیاش
در سرکوب لرســتان ،آذربایجان و… با دریافت
نشان ذوالفقار در شهریور  ۱۳۰۴رئیس کل امنیه
مملکتی (ژاندارمری) شد .وی در همان سال این
خانه را از سردار عظیم (پدر همسرش) خریداری
و در آن به همراه پدرش که یکی از نظامیان وقت
بود ،زندگی کرد.
ســپهبد امیراحمدی به خاطر برخی از مســائل
پیرامونی و احســاس خطر مصادره اموال ،تمامی
مایملک خود را در ســال  ۱۳۰۶به نام همســر و
فرزندانش کرد ،این خانه در بهمن سال  ۱۳۰۶به
نام چهار فرزند پسر او به نامهای مصطفی ،فتحاهلل،
همایون و علیقلی (مظفر) انتقال پیدا کرد.
پس از انقالب اســامی در سال  ۱۳۵۷این خانه
توسط بنیاد مستضعفان مصادره و سپس بخشی
از آن اداره کمیته امداد و سایر عمارتها به عنوان
محل اســکان کارکنان کمیته امداد استفاده شد
و به مرور زمان ایــن خانهها و اتاقها تخلیه و در
حال حاضر تنها یکی از کارکنان مجموعه و یک
بخش به عنوان سایت نگهبانی در آن ،سکنه دارند
و عمارتهای قاجاری این بنا متاســفانه رها و در
حال تخریب و ویرانی است.
بنای دیگری به نام احمدی

خانه و اقامتگاه تابستانی سپهبد امیر احمدی که
در شمیرانات قرار دارد نیز در همان سال ()۱۳۰۶
به نام همســرش توران توفیقی (تــوران مهاجر
اسالمی) انتقال پیدا کرد .این خانه پس از مرمت
در ســالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۶به عنوان باغ موزه
هنر ایرانی برای بازدید عموم بازگشایی شد .
حاال باید دید که اداره کل میراث فرهنگی استان
تهران نسبت به وضعیت این بنا چه واکنشی نشان
خواهد داد.
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بحران کمآبی برای پرندگان صحرای جنوب غرب آمریکا

نتایجمطالعاتانجامشدهرویپرندههایآوازخواندرصحرایجنوبغربآمریکانشانمیدهد
اینجانداراندرمعرضخطرمرگومیرناشیازکمبودآبهستند.مطالعهرویکمآبیبدنپرندگان
آوازخوانوحفظحیاتآنهادرطولموجگرمادرصحرایجنوبغربآمریکانشاندادکهبرخیازاین
پرندگاندرمعرضکمآبیکشندهومرگومیرگستردهناشیازکمبودآبهستند.محققاندریافتند
گونههایکوچکپرندگان،سریعترازگونههاییباجثهبزرگترآببدنخودراازدستمیدهند.

میراثفرهنگی

شناساییمعادنسنگ
هخامشی در پاسارگاد

سرپرست هیئت بررسی شهرستان پاسارگاد از
شناسایی معادن سنگهای مجموعه تاریخی و
آثار نویافته جدیدی از دوره هخامنشی در دشت
پاسارگاد و نواحی همجوار آن خبر داد.
فرهاد زارعی کردشولی گفت :از این آثار میتوان
به دو معدن سنگهای آهکی تراورتن سفید در
کوه الماس بُری تنب کرم و معادن سنگهای
ماسه سنگی موســوم به ابوالوردی اشاره کرد.
اگرچه معدن الماس بُری در گذشــته توسط
باستانشناسانی که در حوزه پاسارگاد و تخت
جمشــید کار کرده بودند ،شناسایی شده بود
ولی از نحوه و چگونگی برداشت این سنگها
گزارشی منتشر نشد.
او با اشــاره به وسعت بیش از  ۶کیلومتر مربع
معدن الماس بُری گفت :این معدن مهمترین و
بزرگترین معدن هخامنشی مربوط به پاسارگاد
اســت که از بیش از چهل قســمت آن سنگ
برداشت شده است .پس از انتخاب محل بُرش و
بر اساس ابعاد بلوک مورد نیاز ،حجاران اقدام به
جداسازی بلوکها با انواع تیشه و قلم میکردند.
وی افزود :در مرحله بعد بلوکها را که بهصورت
قلم ســتونهای نیمهتراش و مکعبی شکل به
وزن بیــن  ۲تا ۵۰تن بودند را از صخرهها جدا
کرده و در درههای ریگزار مانند معدن به دامنه
کوه انتقال میکردند .در مرحله بعدی بلوکها
را ســوار بر ارابههای بزرگ کرده و بهوســیله
چهارپایانی مانند گاو پس از گذر از تنگههای
بالغی و سعادتشهر به پاسارگاد انتقال داده و
کار میگذاشتند سپس بلوکها یا قلمه ستونها
را بهوسیله انواع تیشهها (از زبره تراش تا بسیار
ظریف) صاف و در پایان بهوسیله لیف درخت
خرما یا پوست کوسه صیقلی میدادند.
فرهــاد زارعی کرد شــولی در ادامه به معدن
ابوالوردی اشــاره کرد و گفــت :این معدن که
بهتازگی شناسایی شده و از سنگهای استخراج
شده آن ،در پرکردن فضای داخلی دیواره صفه
تل تخت و زیرســازی کاخها و آبنماهای باغ
شاهی استفاده کردهاند.
او از دیگر سنگهای مورد استفاده در بناهای
مجموعه پاســارگاد ،به سنگ سیاه اشاره کرد
و افزود :گروه بررســی امیدوار اســت در حوزه
فرهنگــی همین شهرســتان ،معــدن آن را
شناســایی کند .رگههایی از سنگهای سیاه،
در بخش جنوب شــرقی شهرستان (منطقه
دهستان سرپنیران) شناسایی شده که از نظر
نوع و جنس سنگ با ســنگ سیاه مجموعه
قرابت نزدیکی دارد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

از شــهرداری محتــرم منطقــه 2
خواهشمندیم علت آبگرفتگی و عدم تخلیه
آب ناشی از بارندگی در نهر جنوبی کوچه
سبز (نیمه شرقی کوچه) محله بخشایش
را بررسی و رفع نماید  .با تشکر
0912...

عامل اصلی دلســردی برخی مردم،
گرانــی ،بیکاری ،کــم درآمدی و حتی
اختالسهای اخیر نیســت ،بلکه برخی
هتاکان خودســرند که ملت و مسئوالن
را عاجز نمودهاند.
0910...

فرمایش در مــورد بیکاری و آینده
جوانان و ازدواج و اشتغال بیشتر از سوي
دولت تبدیل به یک شعار شده است.
0910...

آقای نجفی در دولت اصالحات وزیر
آموزش و پرورش نبود در دولت هاشمی
اين سمت را داشــت(در صفحه 15روز
 18بهمن)
0910...

قطعــا تبدیل معماری شــهرها به
سبکاســامی باعــث رشــد و تقویت
ایمان و باورهای توحیدی شــهروندان
خواهد شــد .به عنوان نمونه قرارگرفتن
""....باهرشیوه ای روی درب همه منازل
که دارای فضایل سعادتبخشــی است،
روح دینــداری و معنــوی را در فضای
شــهر حاکم میکند.در این میان تبلیغ
آیات شــریف قــرآن کریــم و حضرات
معصومین(ع) بــه صورت مکتوب هم از
منزلت و آثار بیبدیلی برخوردار است.
0938...

سالم .در رابطه با مطلب "آخر هفته
پرحادثه" صفحه  14روزنامه  23بهمن،
دســتگاه حفار مترو ،تی بی ام می باشد
که به اشــتباه پــی دی اف و تی بی اف
چاپ شده بود.
آفتاب يزد :از تذكر شما متشكريم.
0939...

باران مهرآسمان است نه بغض آن!
همانند آدمیان مهرورزی که میبارند و
کینه توزانی که خشک و بینشانند.
0935...

عالقه به خواندن و دانستن ازگرایش
مادی میکاهد .و عشق انسانی رادر آدم
بارور و شکوفا میکند.
0935...

با هدف تأمین نظر شورای نگهبان؛

خداونــد زندگــی را برای انســان
زیبامیخواهــد و اســبابش را نیــز به
انسان داده،ولی این خود آدمها هستند
که ســیاهی وتیرگی زندگــی به وجود
میآورند برای هم نوع خویش!!

مجلس جزئیات دوره تنفس جنگلها را اصالح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اصالح مصوبه قبلی
خود ،جزئیات ایجاد دوره تنفس برای جنگلهای کشور
را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی سهشنبه
در ادامه بررسی اصالحات کمیسیون تلفیق الیحه برنامه
ششم توسعه ،ماده  ۴۸مکرر این الیحه را با اصالحاتی و با
هدف تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
این ماده مربوط به اجرای دوره تنفس جنگلها با هدف
جلوگیــری از خطر از بین رفتن منابع طبیعی و جنگلی
تهیه شده است.
بر این اساس ماده  ۴۸مکرر به شرح زیر اصالح شد:
«۱ـ هرگونــه بهرهبرداری چوبــی از درختان جنگلهای
کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است .دولت در
ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت
اجرای آن به اتمام میرسد ،مجاز به تمدید قرارداد نیست.
تبصره :بهرهبــرداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی
سالهای اول تا ســوم برنامه توســعه صرفا از درختان
شکسته ،افتاده و ریشهکن در چارچوب قوانین و مقررات
مربوطه خواهد بود.
۲ـ دولت مکلف اســت نســبت به اصالح آن دســته از
طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان ســال
سوم برنامه به اتمام میرسد ،تعیین خسارت کارشناسی
کرده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج کند.
تبصره  :۱بهرهبرداری از درختان ریشهکن ،افتاده ،خشک
ســرپا و آفتزده غیرقابــل احیا تا پیــش از ارائه طرح

آگهي مفقودي

كارت سبز خودرو تويوتا كمري گرند(  3000سي سي دنده اتومات )
به شماره پالك  398ص  -54ايران  54مدل  2006به رنگ
مشكي به شماره شاسي 6T1BF32K76X923969و به شماره
موتور  1MZ1878824متعلق به فاطمه نايب حسيني به شماره ملي
 4431395334مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

جایگزین و حداکثر تا پایان ســال ســوم برنامه صرفا با
مجوز سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور مجازند
و پس از تصویب طرح جایگزین ،صرفا بر اساس این طرح
و با مجوز سازمان جنگلها خواهد بود.
تبصــره  :۲برداشــت درختان جنگلی بــرای طرحهای
عمرانــی در صورت دارا بودن ارزیابی زیســتمحیطی و
کــد شناســایی با مجوز ســازمان جنگلهــا ،مراتع و
آبخیــزداری بالمانع اســت ،همچنین بهرهبــرداری از
درختــکاری و جنگلکاریهای دستکاشــت به منظور
زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور مجاز است.
۳ـ بــه منظور تحقق بنــد یک ،دولت مکلف اســت با
اختصاص ردیف اعتباری مســتقل نسبت به پیشبینی
اعتبارات و امکانات در بودجههای سنواتی جهت ارتقای
پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور ،مهار
عوامــل ناپایداری ،جلوگیری از تغییــر کاربری ،تجاوز و
تصرف ،مبارزه با قاچاق چوب ،اســتقرار مدیریت پایدار
جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند.
تبصره :دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه
زراعت چــوب و واردات مواد اولیه صنایع ســلولزی در
اختیار صاحبان صنایع و کشــاورزان طرف قرارداد آنان
قرار دهد».
ایــن ماده با  ۱۳۶رأی موافــق ۴۳ ،رأی مخالف و  ۶رأی
ممتنــع از مجمــوع  ۲۴۲نماینده حاضــر در صحن به
تصویب رسید.

0935...

خبر
پیشکسوت میراث فرهنگی:

گردشگری را
وزارتخانهکنید

محمد حسن محبعلی ،از پیشکسوتان عرصه
مرمت و معماری در مراســم نکوداشت خود،
به بدنه ضعیف کارشناســی میراث فرهنگی
اشاره کرد و گفت :نیروی کارشناسی سازمان
میراث فرهنگی بسیار ضعیف است و به خون
تازه نیاز دارد .معاون حفظ و احیای ســازمان
میراث فرهنگی سابق کشور بیان کرد :سازمان
میراث فرهنگی بر پاشــنه کارشناســان زبده
خود میچرخد ،اما نیروی کارشناسی سازمان
بســیار ضعیف است و نیاز به خون تازه دارد تا
به اصالح راه آینده بپردازد به همین دلیل الزم
اســت نیروی آموزشدیده و عالقهمند به کار
برای فعالیتهای میراث فرهنگی جذب شوند.
این پیشکســوت میراث فرهنگی به سنخیت
نداشتن دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
اشاره کرد و افزود :میراث فرهنگی نهادی کامال
علمی و پژوهشــی اســت و ماهیت آن با نهاد
گردشگری که فعالیت اجرایی و تبلیغاتی دارد،
متفاوت است .محبعلی معتقد است :بهتر است
گردشــگری تبدیل به یک وزارتخانه شود و به
فعالیتهای گسترده خود بپردازد و میراث
فرهنگــی با همان بدنه محــدود و کوچک
خود به فعالیتهای پژوهشی و علمی خود
بپردازد.محبعلی تاکید کــرد :بگذارید ما
کوچــک بمانیم و میــراث فرهنگی را وارد
بحثهای سیاسی نکنید.

سالم .یکی ،دو تا از عکسهایی که
صفحه ( 1شنبه)از جوانان در راهپیمایی
گذاشتید مناسب نیست به نظرم ترویج
بدحجابی و صحه گذاشتن بر آن است.
آفتــاب يزد:عكس هــاي فوق از
خبرگزاريهاي اصولگرا گرفته شده
است.
0912...

امروز خوزستان ثروتمندترین استان
در بیآبی بی برقی و گرد و غبار ،تعطیل
بود.
0911...

دولت آقاي روحانــی داره 45هزار
تومــان که به هرنفر میده باید 180هزار
تومان بــده چون دالر هزار تومانی زمان
احمدینژاد االن 4هزار تومن شده!
0930...

تکریم،تجلیــل و یاد مجاهدت های
حضــرت امــام خمینی(ره) بــه عنوان
بنیانگذار فقید بزرگترین نهضت انقالب
اســامی تنهابه ایام اهلل دهــه مبارک
فجر یا ســالگرد ارتحــال آن پیرفرزانه
بسنده نمیشود،بلکه تمام زندگی پاک
و اندیشــههای تابناک آن حضرت قابل
تقدیر و تعظیم است .از جمله در صدور
حکم ارتداد سلمان رشــدی ملعون از
اســام نــاب محمدی(ص)پاســداری
فرمودند.شادی روح پرفتوحشان صلوات.
0938...
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