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قربون دالر  28تومنی
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

ســازمان برنامه و بودجه در بــاره خبر «آمار
افزایــش نــرخ دالر و تورم در آینــده» اعالم
کرد« :جدول منتشــر شده در فضای مجازی
که به پیشبینی شاخصهای کالن اقتصادی
کشور میپردازد توسط دولت گذشته و برای
اطــاع و آگاهی از نظرات کارشناســی درون
سازمانی تهیه شــده و قابلیت استناد ندارد و
مورد تأیید سازمان برنامه نیست» .خبرچین
هم از این آمار غیر مستند خیلی شوکه شد و
نظر کاربران را در فضای مجازی جویا شد که
برخی چنین گفتند:
*تصــور کنیــد دالر  ۲۸تومنــی محتویات
سفرههای ما را محو کرد یقینا دالر ۲۸۴تومنی
خــود ما را محــو میکند! ولی خدا را شــکر
ســازمان برنامه این خبرو تکذیب کرد .ما به
دالر  ۲۸تومنی راضیایم .قربون دالر ۲۸تومنی
برم من!
*به نظر من اگــر زبونم الل این تورمها طبق
این آمارها افزایشی و دالر هم  ۲۸۴هزار تومان
بشود فکر میکنم جامعه فقط دارای یک طبقه
خواهد بود یعنی طبقه غنی و طبقه فقیر کامال
محو میشــود نســلش منقرض میشود و به
تاریخ میپیوندد.
*دلم میخواهد بدانم اگر این آمارها طبق گفته
ســازمان برنامه و بودجه نظر رسمی سازمان
نیســت چرا چنین آماری را رسانهای کردند؟
مگر این آمارها طبق یه ســری شاخصهای
اقتصادی نبوده؟ البد یه چیزایی بوده .تا نباشد
چیزکی کارشناســان نگویند چیزها! این کار
آماررسانی بوده یا آزار رسانی؟
*ما با دالر  ۲۸تومنی هم نمیدونیم چه خاکی
به سرمون بریزیم وای به دالر  ۲۸۴تومنی؟ این
کار آماررســانی بوده یا آزار رسانی؟ انگار قرار
نیست حال این جماعت خوش شود.
*این جدول آماری که نرخ دالر را حتی پساز
لغو تحریمها  ۵۵هزار تومان پیشبینی کرده
بو داره ،دالر  ۲۸۴هزار تومنی را مطرح میکنند
که مردم به دالر  ۵۵تومنی راضی بشن.
*پیرزن همســایه مــا آمده بــود خونه مون.
یه مرتبه نگاهی به گوشی اندرویدیش انداخت
و یه خبری خوند که همین خبر بود .از ناراحتی
داشت گیساشو میکند تو سرش میزد و گفت:
وای خدا مرگم بده .اگر قرار باشه حتی با وجود
لغو تحریمها دالر  ۵۵هز ار تومان بشه که برای
چی مذاکره کنیم؟ ننه! اگر تیم مذاکرهکننده
هنوز به وین نرفته بگین برگردن.
*مردم خیالشــون راحت باشــه طبق گفته
ســازمان برنامه :ایــن آمار مربــوط به دولت
روحانی بوده!
دیالوگ

این جهان با همان نیروهای غیبی میچرخد
که قلبهای ما با آنها میچرخد!
اطلس ابر  -تام تیکور

سیاست
گیج کننده؟!
ادامه از صفحه اول:
اگر به شعارهای انتخاباتی و نطقهای فعلی
رجوع شود که قطعا این دولت به دیپلماسی
اعتقاد راســخ دارد لیکن در عمل چنین
به نظر نمیرسد.
دیروز پس از پایان جلسه غیر علنی مجلس
دو نقل قول از طرف وزیر خارجه بیان شده
که وقتی درکنار هم قرار میدهیم متوجه
خواهیم شــد که حتی نمایندگان مجلس
هم نفهمیدهاند آیا مذاکرهای در کار است
یا خیر!
ابتدا علیرضا سلیمی نماینده مجلس با اشاره
به نشســت غیرعلنی که با حضور وزیر
امورخارجه برگزار شد ،گفته است «:وزیر
امور خارجه درباره مذاکرات هستهای به
صراحت اعالم کرد که سیاست جمهوری
اسالمی اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر
عمل است و ایاالت متحده حتما بایستی
اقدام جدی قبل از مذاکره انجام دهند».
پــس از او،علیرضا بیگــی نماینده مردم
تبریز در مجلس اظهار داشــته اســت:
«امیرعبداللهیان در این جلسه عنوان کرد که
مذاکرات با گروه چهار به عالوه یک از روز
پنجشنبه در بروکسل آغاز خواهد شد».
بهرحال عرضم اینجاست اگر واقعا خودمان
هم نمیدانیم مقرر شده چه تصمیمی بگیریم
و کال تصمیمگیری موکول به آینده شده
که هیچ.اما اگر وزارت خارجه سیاســت
خاصی را پیگیری میکند که به نظر خیلی
هم پیچیده و ســردرگمکننده میآید باید
مراقب بود که یک موقع خودمان اســیر
این سیاست نشویم!یعنی حکایت،حکایت
آن ارتشــی نشود که در یک مانور نظامی
متحمل شکست سنگینی شد!

حافظ نامه

گفت حافظ آشــنایان در مقام حیرتند
دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب
تفسیر :اخیرا شایعه آماری در باره افزایش احتمالی تورم و نرخ دالر
درآینده منتشر شــد .حافظ میگوید :با همین قیمتهای فعلی دور
نیست همه مسکین و غریب و درمانده شویم!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :با آمیزش و معاشرت نیکو  ،دوستی دوام یابد.
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عقب نشینی ضرغامی با یک حربه قدیمی

| سال  | 23شماره 6137

اشتباه گرفتن درب توالت
با درب قطار فاجعه آفرید

وزیر میراث فرهنگی اظهارات قبلی خود در خصوص کشاورزی در محدوده پاسارگاد را پس گرفت و مثل باقی مسئوالن مدعی شد سخناناش تحریف شده است

آفتــاب یزد  -گروه شــبکه :چندی پیش
عزتاهلل ضرغامی ،وزیــر میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی طی گفتگویی
اظهار کرده بود که مردم پاســارگاد بهدلیل
مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند،
چاه بزنند ،باید این مشکالت برطرف شود
و قوانین حریمها مقداری انقباض پیدا کند.
این گفته او با واکنشهــای انتقادی چه از
ســوی مردم و چه از ســوی مسئوالن امر
روبهرو شد و آن را یک اشتباه بزرگ قلمداد
کردند .بعد از انتقادهای بسیار حاال ضرغامی
حرفش را پس گرفته و میگوید که سخنانش
درباره مقبره کوروش تحریف شده و دنبال
حفر چاه کنار مقبره کوروش نیستند .وزیر
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیبه
حواشی بهوجود آمده پیرو اظهاراتش درباره
حریم مجموعه ثبت جهانی پاسارگاد واکنش
نشان دادو گفته است« :بهدنبال حفر چاه در
کنار مقبره کوروش نیستیم .تعجب میکنم
از این تحریف و احساس کردم که نیازی به
پاسخ نیست و نمیتوان گفت که وزیر میراث
میتواند ادعا کند که میخواهم در کنار مقبره
کوروش چــاه حفر کنم ».وی گفت« :ممکن
است از یک ســخنرانی کارشناسی دقیق،
کسی استنباطی کند و تیتری بزند و بعضی
آگاهانه و بعضی ناآگاهانه به آن بپردازند .اینها
برای ما اهمیت ندارد .آنچه برای ما مهم است
حفظ میراثفرهنگی با همه قوت است .ما
به پاسارگاد رفتیم تا اعتبارات تصویب شده
دولت را با اولویت پاسارگاد بگیریم .من در
محل حاضر شــدم و نحوه هزینه کرد این
اعتباراترابرایحفظمیراثفرهنگیتوضیح
دادم اما مردم حق دارند با ما ارتباط بگیرند و
مشکالتشان را بگویند .نتیجه این نیست که
کسی کنار مقبره کوروش چاه بزند .من تأسف
میخورم از نگاه و استنباط برخی از افراد و
پرداختن به آن در فضای مجازی ».ضرغامی
تأکید کرد« :حل مشکالت مردم وظیفه ما
است .مردم پاسارگاد  ۲۵۰۰سال است که از
پاسارگاد و از مقبره کوروش حفاظت کردند.
این مردم با ارزشاند .مسئله اصلی ما مردم
است .اگر ما به پاسارگاد بهخاطر مدنیتی که
شکل گرفته و جزو هویت ایرانیان محسوب
میشــود ،بیاعتنا باشیم کار درستی انجام
ندادهایم .در بازدیدی که از پاسارگاد داشتم
شاهد تجمع و هجوم و اعتراضات شدید مردم
بودم که میگفتند بسیاری از امور جاریشان
دچار اختالل شده اســت .ما باید مشکل
مردم را حل کنیم .به این معنا نیست که اگر
میگوییم مردم گرفتار هستند و زمینهای
کشاورزی شان که با فاصله است و میتوانند
آب را به آنجا منتقل کنند یا هر مســئلهای
که هست را نادیده بگیریم .تحریف ماندنی
نیست .انشــاءاهلل وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی با تدبیر مشکالت
مردم را حل میکند».
> با گسترش کشاورزی مقبره کوروش
در فروچاله مدفون میشود

با این وجود اظهارات ضرغامی واکنشهایی
را در پی داشته است .در این راستا اسماعیل
کهرم ،فعال محیط زیست و مشاور پیشین
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در
امور محیط طبیعی اظهار داشت« :در صورت
گسترش کشــاورزی ،مقبره کوروش تا ۴۰
سال آینده در فروچالهها مدفون میشود».
به گزارش امتداد ،این استاد برجسته دانشگاه،
تصریــح کرد« :اگر توجــه و اهتمام ویژه و
شایســته به ظرفیتهای منطقهای صورت
بگیرد ،مردم پاسارگاد میتوانند از راه درآمد
توریسم که ظرفیت وجود این مقبره و بنای
تاریخی و فرهنگــی در آن منطقه به یادگار
گذاشته از انجام فعالیتهای کشاورزی بینیاز
شوند .منتها مشروط بر اینکه ،تولیگری در
این منطقه بر عهده کسانی باشد که ارزش
این میراث ارزشــمند فرهنگی را دانسته و
درک کنند ».کهرم در ادامه نیز با اشــاره به
تبعات حفر چاه و احیای کشاورزی در منطقه
پاســارگاد ،یادآور شد« :تاثیری که خشک
شدن رودخانه زایندهرود بر سی و سه پل و پل
خواجو در اصفهان گذاشته در صورت حفر چاه
و گسترش کشاورزی در منطقه پاسارگاد برای
مقبره کوروش نیز قابل انتظار خواهد بود .تمام
سنگهای این پلها در اصفهان فروریخته و
شکافی در بین آجرها و سنگهای آن ایجاد
شده اســت ».وی در ادامه گفت« :اگر خوب
نگاه کنیم ،خواهیم دید که با کمال تاســف،
اســتخراج آبهای زیرزمینی که در تمام
کشور از حد مجاز و علمی فراتر رفته ،باعث
فرونشست دشتها شده است .وقتی دشت
فرو نشیند ،سازههای سنگی به مانند آرامگاه
کوروش نیز فروخواهد نشست .چرا که این
ابنیه ،وزن زیادی را روی ســطح خاک ایجاد
میکنند و نتیجه بار زیاد در کنار برداشــت
بیرویه از آبهای زیرزمینی ،این خواهد شد
که این آرامگاه در میان مدت فروبنشیند ».این
فعال محیط زیست ،بیان داشت« :آبهایی که

به صورت باران و نزوالت آسمانی باریدهاند در
بین ذرات خاک به سمت عمق زمین حرکت
کرده و سفرههای آب زیرزمینی را تشکیل
میدهند .این آبها با تجمع در این قسمت
از زمین ،به مانند ستون سطح باالیی خاک
را نگهداری میکند .اگر ما به مانند بسیاری
از نقاط کشور از این آب در منطقه پاسارگاد
بهرهبرداری کنیم با کمال تاســف ،دشــت
فرونشسته و دو عارضه فرونشست و فروچاله
را به دنبال خواهد داشت».
> محوطه پاسارگاد
ارتباطی به کشاورزی مردم منطقه ندارد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی
هم گفت« :تختجمشــید نماد ملی و یک
میراث گرانبهاست و نباید تخریب و تحقیرش
کنیم» .علی اکبری در گفتوگو با ایلنا ،درباره
اظهارات اعضای هیئت دولت هنگام بازدید از
تخت جمشید گفت« :حرفهایی که گفته شد
جای نقد دارد؛ چراکه تخت جمشید نماد هنر،
مهندسی و معماری است و بیش از  ۲۵قرن
دوام آورده است ».نماینده شیراز در مجلس
دهم تاکید کرد« :تختجمشید باعث عبرت
نیست ،بلکه یک شاهکار و میراث ملی است
و ما نباید تخریب و تحقیرش کنیم.
من نمیدانم در چه شــرایطی آن سخنان
گفته شــد اما به اعتقاد من خیلی زیبنده
نبود؛ ما باید بیشتر از آنکه به معایب توجه
کنیم ،به حاصل دانش ،معماری ،مهندسی
و ابزارهایی که آن زمان تخت جمشــید با
آنها بنا شد توجه داشته باشیم ،بنایی که
شاید بخشی از آن هنوز کشف نشده است
و باز هم تاکید میکنم این مجموعه میراث
ملی ماســت و در دنیا قابل احترام است».
اکبری در مورد سخنان وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی مبنی بر اینکه
حریم پاسارگاد مانع کشــاورزی مردم در
منطقه شده است ،عنوان کرد« :به هیچ وجه
چنین حرفی درست نیست ،این  ۲مسئله
حریمشان با یکدیگر فرق میکند ،محوطه
پاسارگاد محل کشاورزی نیست و به اعتقاد
من اص ً
ال آنگونه که میگویند نیست ».وی
ادامه داد« :بله؛ اساس ًا این منطقه کشاورزی
اســت و معاش مردم از طریــق دامداری و
کشاورزی میگذرد اما به اعتقاد من ارتباطی
به اینکــه مردم پاســارگاد بهدلیل مقبره
کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند ،ندارد».
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی
یادآور شــد« :چند سالی است روز کوروش
مــردم به مقبره میآیند کــه باعث اعمال
محدودیتهایی برای ســاکنین آنجا شده
است که این هم راهحلهایی دارد ،موافقان و
مخالفان بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند،
اما نمیشود راه را روی مردم ببندیم و بگوییم
کشاورزی مردم مانده است این حرفها به
اعتقاد من کارشناسی نیست».
> هشدار درباره عواقب دستکاری
در حریم پاسارگاد

از سوی دیگر شهرام زارع ،باستانشناس و
سردبیر مجله «باستانپژوهی»  -در ارتباط
با آثار مخرب برخی فعالیتهای کشاورزی
در دشــتهای پاســارگاد و مرودشت و
اظهارنظر وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی درباره مشکالت کشاورزان به
خاطر حریم مقبره کوروش و قوانین میراث
فرهنگی ،به ایسنا گفت« :در دهههای گذشته
فعالیتها و اتفاقات بسیاری که تناسبی با
ذات محیطزیست فالت ایران ندارد ،نه فقط
در استان فارس که در بیشتر مناطق فالت
ایران رخ داده که شامل برداشت بیرویه آب
از سفرههای زیرزمینی و فرونشست زمین
است و مشــکالتی جدی برای محوطههای
تاریخی نیز به وجود آورده است .وقتی وزیر
تازهمنصوبشدهمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی عواقب اظهارنظرهای خود در
اولین بازدیدها از میراث جهانی ایران را در نظر
نمیگیرد ،قطع ًا نگرانیهای اهالی این حوزه
بیشتر میشود ».او افزود« :البته منظور ایشان
بهدرستی مشخص نیست که آیا کشاورزی در
عرصه و حریم محوطه پاسارگاد مدنظر بوده

یا خارج از آن .اگر منظورشان کشاورزی در
خارج از حریم و عرصه بوده باشد که موضوع
آن به وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی ارتباطی پیــدا نمیکند.
اگر هم منظورشــان در حریم و عرصه بوده
که بهتر اســت مدیر محوطه میراث جهانی
پاسارگاد درباره آن صحبت کند .اما آنچه
نگرانی را تشدید کرده استفاده وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از تعبیر
«انقباض حریم» است که به لحاظ حقوقی و
علمی ،میتواند ابعاد نگرانکنندهای داشته
باشد » .زارع با اشاره به برخی اظهارنظرهای
پیشتر مطرحشــده ،اظهار کرد« :مجموع
آنها نشان میدهد سالهای آرامی پیشرو
نخواهیم داشــت و اهالی میراث فرهنگی
باید با دقت بیشتری مســائل این حوزه را
رصد کنند .اینکه میراث فرهنگی مدتی به
اشتباه زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد
بوده و آقای ضرغامی هم گفتهاند مدتی در
این وزارتخانه مســئولیت داشتند دلیل بر
آگاهی از میراث فرهنگی نمیشود؛ دو حوزه
«فرهنگ» و «میراث فرهنگی» تفاوتهایی با
یکدیگر دارند که برای مدیران ما به درستی
فهم نشــده و با یکدیگر خلط شده است» .
این باستانشناس درباره اینکه با توجه به
اظهارنظر مطرحشــده درباره انقباض حریم
پاسارگاد ،آیا میتوان بهراحتی حریم میراث
جهانــی را تحت تاثیر قــرار داد و منقبض
کرد؟ گفت« :این اظهارنظر به معنی تعرض
به نظــام علمی و حقوقــی محوطه میراث
جهانی پاسارگاد است و باعث بههمخوردن
نظم میشــود .بعالوه ،نمیتوان بدون اجازه
کمیته حرائم م ّلــی و کمیته میراث جهانی
یونسکو در عرصه و حریم پاسارگاد دست
برد و مث ً
ال درصدی از  ۱۴۰۰هکتار عرصه آن را
بذل و بخشش کرد .این کار صراحت ًا به معنی
تخریب آگاهانه میراث م ّلی و جهانی است و
یکی از پیامدهای آن خروج از فهرست میراث
جهانی یا قرار گرفتــن ذیل میراث درخطر
جهانی میتواند باشــد .پیامدهای بسیار
نامطلوبی هم در گردشگری خواهد داشت».
او این تهدید را درباره میراث م ّلی ،بزرگتر و
جدیتر دانست و افزود« :در سالهای گذشته
و در زمان رؤســای پیشین شاهد بودیم که
اظهارنظرهایی از ســوی برخی مسئوالن

سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری
همچون آقای بقایی مطرح میشد که ریشه
در ناآگاهی داشــت و همچنین بیتأثیر از
منافع افردی که در افکار و اذهان رؤســا اثر
میگذاشتند ،نبود .به واسطه همان نگرشها
و اظهارنظرها اکنون آمار بزرگی از تخریب و
تسطیح محوطههای باستانی و آثار تاریخی
وجود دارد .بسیاری از محوطهها و آثاری که
حتی برخی از آنها در فهرست میراث م ّلی
ثبت بودند ،مث ً
ال در همان مرودشت یا دشت
شوشان در خوزستان و جاهای دیگر به کلی
تخریب شــدهاند .این اتفاقها رخ نمیدهد
مگر در شــرایطی که حساسیت و پیگیری
از طــرف مقامات مســئول وزارت میراث
فرهنگی ،مقامات قضائی و مدیران کشــور
نباشــد ».زارع با اشاره به نگرانیهایی که از
تفکر «انقباض حرایم میراث تاریخی» ناشی
شده است ،گفت« :محوطهها و آثاری که در
فهرست میراث جهانی ثبت نشدهاند و فقط
در فهرست میراث م ّلی ثبت شدهاند ،حتی با
وجود ابالغ عرصه و حریم ،مث ً
ال محوطه ارگان/
ارجان در بهبهان ،در معرض چنین خطراتی
قــرار دارند .در مــورد محوطههای میراث
جهانی دستکم پایگاههایی وجود دارند که
پیگیری و اطالعرسانی نصفه و نیمهای انجام
میدهند و افکار عمومی هم نسبت به آنها
حساسیت بیشتری دارد که تا حدی باعث
صیانت میشود ،هرچند بیشتر این آثار در
جایگاه واقعی خود قرار ندارند ،اما درباره آثار
م ّلی این نگرانی بیشتر است ،حتی این نگرانی
برای آثاری که هنوز در فهرست میراث م ّلی
ثبت نشــدهاند و یا واجد شرایط ثبت م ّلی
شناخته نمیشوند بزرگتر است و به سادگی
مورد تعرض ،تجاوز و تخریب قرار میگیرند.
بنابراین از وزیر میراث فرهنگی انتظار میرود
در درجه اول مدافع مصالح و منافع میراث
فرهنگی کشور باشد و به اساسنامه وزارتخانه
میراثفرهنگیمتعهدبماند».
> واکنش کاربران

اما این ماجرا واکنش کاربران شــبکههای
اجتماعی را نیز در پی داشته است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است« :مگه
دیگه کشور آب هم داره که به مقبره کوروش
گیر دادی».
کاربر دیگری گفته است« :اینم خوب بهونهایه
برای خراب کردن این مقبره».
دیگری نوشت« :نیازی به چاه نیست همین
چاههای بیرویه بود که منابع زیرزمینی نابود
شد».
کاربران دیگر نوشته اند« :کشاورزی با کدوم
آب؟ کی گفته ما باید همه جا کشت کنیم؟»،
«تمام ایران رو کویر کردین حاال گیر دادین به
اون چند هکتار که همه هویت ما ایرانیهاست.
کسی حق نداره اونجارو تغییر بده»« ،یعنی
اون یه ذره جا مانع کشاورزی اهالی پاسارگاد
شده؟ چطور از قدیم این مشکلو نداشتن ولی
یهومشکلدارشدن؟!»«،مدیریتجهانیشما
باعث شده همه رودخانهها و دریاچهها خشک
بشن»« ،بیا به داد کشاورزی شمال کشور برس
که برخیها دارند ویال و کاخ میسازند».

کودکی که با دیدن درب باز قطار دچار تصور
اشــتباه شــده بود ،جانش را از دست داد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،یک کودک ۱۰ساله
هندوســتانی پس از خــروج از درب باز قطار
جانش را از دست داد .این کودک با دیدن درب
باز قطار تصور کرد که میتواند با خروج از آن
خود را به توالت برساند .این اتفاق روز سهشنبه
و در ایالــت کــراال هنــد رخ داد .این حادثه
زمانــی رخ داد که قربانی به همراه خانوادهاش
در حال ســفر با قطار از «تهیرو وانانتهاپورام»،
مرکز این ایالت بــه کوچوولی نیالمبور بودند.
قربانی که هویتش «محمد ایشان» اعالم شده
به خانوادهاش گفت که میخواهد از سرویس
بهداشتی قطار استفاده کند .پدربزرگ کودک
که در خواب بود پس از آنکه متوجه ســقوط
نوهاش به بیرون از قطار شــد با کشیدن ترمز
اضطراری لوکوموتیوران را در جریان این حادثه
قرار داد .اما تالشهای خانــواده کودک برای
پیدا شــدن وی بینتیجه ماند .ســاکنانی که
در نزدیکی ریل قطــار زندگی میکردند این
کودک را پیدا کرده و به مقامات محلی اطالع
دادند .این کودک به بیمارســتان منتقل شد،
اما پزشکان نتوانستند او را نجات دهند .بنا به
گفته پزشکان این کودک دچار جراحت شدید
از ناحیه نخاع و سر شده بود .جسد کودک پس
از کالبدشکافی برای انجام مراسم خاکسپاری
به خانوادهاش تحویل داده شد.

خشکترینبیابانجهان
غرق در گل شد

برخیها بیابــان آتاکاما در آمریکای جنوبی را
خشکترین بیابان جهان میدانند .این بیابان
که بیشتر پوشیده از شنزار و نمکزار است گاه
در ماههای ســپتامبر تا نوامبر کامال متحول
میشــود .هر پنج تا هفت ســال یکبار بارش
باران به اندازهای اســت که این بیابان را غرق
در گل میکند .این رویداد که این روزها شاهد
آن هستیم ،آخرین بار در سال  ۲۰۱۵میالدی
اتفاق افتاده بود / .فرارو

آگهی فراخوان جهت ارزیابی کیفی
پیمانکاران
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مــورد و ابــاغ)  ،بــا ســطح زیربنــای تقریبــی  ۵۷،3۹۷متــر مربــع (بــرای ۴3ملــک) ،در پنــج اســتان
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