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ــه  ــال توصی ــت در ح ــر بهداش ــه وزی ــی ک ــان زمان هم
ــه قرنطینــه خانگــی اســت، برخــی از اهالــی  مــردم ب
پایتخــت بعــد از تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها 

ــی شــمال شــدند. راه
 چیــن و ایتالیــا و احتمــاال )کشــورهایی کــه بــه 
زودی درگیــر کرونــا ویــروس می شــوند( بعــد از 
ــی  ــه برخ ــتور قرنطین ــا، دس ــن بیماره ــاهده اولی مش
از  بعــد  امــا  ایــران  در  کردنــد.  صــادر  را  شــهرها 
ســطح  در  گســترش کرونــا  از  روز  چنــد  گذشــت 
کشــور هنــوز خبــری از قرنطینــه و تعطیــل کــردن 

نیســت. شــهرها 
ــه  ــه اینک ــخ ب ــت در پاس ــر بهداش ــی وزی ــاب نمک جن
ــت:»  ــه اس ــد گفت ــه نکردی ــم را قرنطین ــهر ق ــرا ش چ
برخــی بــه مــا گفتنــد کــه قــم را قرنطینــه کنیــد، امــا 
مــن اعتقــاد دارم مــردم مــا آنقــدر فهیــم، شــریف و 
ــه  ــه ارای ــی ک ــا آموزش های ــه ب باشــخصیت هســتند ک
می دهیــم، خودشــان رعایــت می کننــد و قرنطینــه 

ــد.« ــال می کنن ــان اعم ــرای خودش ــی را ب خانگ
آقــای وزیــر بهداشــت، نویســنده ایــن متــن تخصصــی 
ــه  ــاس آنچ ــر اس ــا ب ــا بن ــدارد ام ــکی ن ــم پزش در عل
ــه  ــا ب ــروس کرون ــه وی ــد ک ــنیده می دان ــده و ش خوان
ــد  ــل انتقــال اســت و یــک مبتــا می توان ســرعت قاب
چندیــن نفــر دیگــر را گرفتــار کنــد.در ایــن یــک 
درســت  کار  گفتــن  ان شالله،ان شــالله  بــا  مــورد 
ــه و  ــا گفت ــود. باره ــر ب ــی جدی ت ــد کم ــود. بای نمی ش
نوشــته ایم الزم نیســت شــما چــرخ را اختــراع کنیــد. 
کشــور چیــن بــه صــورت گســترده درگیــر کرونــا شــده 
ــود.  ــه شــهر ووهــان ب ــا قرنطین ــن کار آنه اســت. اولی
ــار آنجــا بــه جــان مــردم  ــا اولیــن ب شــهری کــه کرون

ــاد. افت
ــم شــروع شــد. در همــان  ــران هــم از ق ــا در ای کرون
ــا،  ــر کرون ــر اث ــر ب ــرگ دو نف ــام م ــاعت های اع س
ــران و  ــه ته ــم از شــهر خــارج و ب ــی ق برخــی از اهال
ــن مهاجــرت در  ــم ای ــوز ه ــد. هن ــر شــهرها آمدن دیگ
ــند و  ــد، می ترس ــم دارن ــام اســت. حــق ه ــال انج ح
ــر  ــه درگی ــد ک ــهری می دانن ــرار از ش ــن راه را ف بهتری

ــا شــده اســت. ــروس کرون وی
ــه  ــال توصی ــت در ح ــر بهداش ــه وزی ــی ک ــان زمان هم
ــه قرنطینــه خانگــی اســت، برخــی از اهالــی  مــردم ب
پایتخــت بعــد از تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها 
ــذت  ــوا ل ــم از ه ــا ه ــا آنج ــدند ت ــمال ش ــی ش راه

انس طا         1.676.210

مثقال طا     27.210.250

گرم طای 1۸  6.275.192

گرم طای 2۴   ۸.370.200

بهار آزادی      60.300.000

امامی          60.600.000

نیم       31.130.000

ربع         19.000.000

گرمی       9.600.000

دالر             1۴7.390

یورو         15۸.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.۴23

دالر استرالیا      77.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
10   تا  18دنبال کنید

بودجه ۹۹ در حاشیه کرونا رد شد
»عدم شفافیت« و »واقعی نبودن درآمدها« از دالیل اصلی رد کلیات الیحه بودجه سال آینده عنوان شده است 
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هتل ها ضدعفونی 
می شوند

رییس جامعه هتلدارن 
ایران، از ضدعفونی هتل ها 

خبر داد و گفت:  دســتوری به 
هتل ها برای پذیرش نکردن 

مسافران شهرهایی خاص 
داده نشده است.

ممنوعیت شکار در 
تاالب »مره« قم

حفاظت  مدیرکل 
محیط زیست قم گفت: 

بر اساس پیشنهاد این اداره 
کل و موافقت سازمان 

محیط زیست، تاالب مره 
این اســتان تا سال ۱۴۰۳ به 

عنوان منطقه شــکار ممنوع 
اعالم شد.

یم
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1676

سه شنبه 6 اسفند 1398
  قیمت 500 تومان
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پرستاران خط مقدم
 مبارزه با کرونا
ما باید کنار هم باشیم

نماینده مردم قم:

حرم حضرت معصومه 
باید تعطیل شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

و  سیسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
بلوچسـتان گفـت: حق آبـه تاالب بیـن المللی هامون 
از محـل چـاه نیمـه هـای سیسـتان وارد تاالب شـد.
برنامـه جامـع  بـه  توجـه  بـا  بیـان کـرد:  پورمـردان 
پیگیـری  و  هامـون  تـاالب  پارچـه  یـک  مدیریـت 
هـای طوالنـی مـدت انجـام شـده، حـق آبـه تـاالب 
بیـن المللـی هامـون بـا توجـه بـه نیـاز آبی تـاالب و 
موضوعـات محیـط زیسـتی متناسـب بـا آن از محل 
چـاه نیمـه هـای سیسـتان تأمیـن و وارد تـاالب می 

. د شو
وی افـزود: حـق آبـه تـاالب از محـل چاه نیمـه های 
سیسـتان بـر اسـاس نیـاز محیـط زیسـتی تـاالب 
و احیـای حیـات گونـه هـای جانـوری و گیاهـی و 
همچنیـن کنترل نقـاط بحرانی در تاالب بـرای کنترل 
پدیـده گـردو غبـار و ... طبـق توافـق هـای صـورت 

گرفتـه انجـام مـی شـود.
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حق آبه تاالب هامون بر اساس 
نیاز محیط زیستی تاالب و 
احیای حیات گونه های جانوری 
و گیاهی است

ورود حق آبه به تاالب 

بین المللی هامون

45 و

آگهی مزایده عمومی
فروش امالک ومستغالت شماره2098004766000006

شرایط عمومی وتوضیحات برگزای مزایده دستگاه اجرایی

  مدیریت بانک کشاورزی در استان کرمان

مدیریــت بانــک کشــاورزی در اســتان کرمــان  درنظــر دارد امــالک ،مســتغالت  تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی وبــا 
ــده  ــماره مزای ــا ش ــت)Setadiran.ir ( و ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــری از س ــره گی ــا  به ــده ، ب ــناد مزای ــدرج در اس ــات من جزئی

ــاند. ــروش برس ــه ف ــی ب ــورت الکترونیک ــه ص )2۰98۰۰۴766۰۰۰۰۰6((ب

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
۱-برگـزاری مزایـده صرفـاٌ از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت می باشـد وکلیه مراحـل فرآیند مزایده شـامل خرید ودریافت اسـناد 
مزایـده )درصـورت وجـود هزینه مربوطه( ،پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت واطـالع از وضعیت برنده بودن 

مزایـده گـران محتـرم از این طریـق امکان پذیر می باشـد .
2-کلیه اطالعات امالک ومسـتغالت شـامل مشـخصات ، شـرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده ، قابل مشـاهده ، بررسـی 

وانتخاب می باشـد .
۳-شـرکت کنندگان درمزایده می بایسـت پس از دریافت اسـنادمزایده از سـامانه ،پیشـنهادهای خود را درپاکتهای جداگانه دربسـته و الک و 

مهرشـده به شـرح ذیـل به مدیریـت بانک کشـاورزی واقع درشهرسـتان کرمان خیابان سـپه ارائـه نمایند.
۱-پاکت "الف"حاوی گواهی مبلغ شرکت درمزایده)5%(مبلغ پایه 

2-پاکت"ب"شامل فرمهای شماره یک وسه –کپی شناسنامه و کارت ملی
۳-پاکت "ج"شامل فرم شماره دو)پیشنهاد قیمت(

۴-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترنیکی )توکن( با شمار های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه:۰2۱-۴۱9۳۴

اطالعـات تمـاس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتان هـا ، در سـایت سـامانه )www.setadiran.ir(بخش " ثبت نـام /پروفایل مزایـده گر" موجود 
. است 

تاریـخ انتشـار ۱۳98/۱2/۰6 مهلـت دریافت اسـناد مزایـده تـا مورخ۱۳98/۱2/2۰سـاعت۱2و تاریخ بازدید تا مـورخ  ۱۳98/۱2/۱9 مهلت ارسـال 
پیشـنهاد تا سـاعت ۱۳مـورخ۱۳98/۱2/2۰ ،تاریـخ بازگشـایی پاکات۱۳98/۱2/22تاریخ اعالم به برنـده حداکثر تا۳روز پس از بازگشـایی پاکات 

می باشـد.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان در نظــر دارد مرمــت و بازســازی ایلراهــای عشــایر جنــوب کرمــان را بــه صــورت 

مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت ســتاد برگــزار نمایــد لــذا کلیــه متقاضیان محتــرم می تواننــد جهت اطــالع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصه 

بــه و بــگاه ســامانه یــادش شــده بــه نشــانی www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد.

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان در نظر دارد نسـبت به خرید سـموم شـیمیایی جهت مبـارزه با ملـخ صحرایی در شهرسـتان جیرفت از 
محـل اعتبـارات مـاده )۱۰( قانـون تنظیم بخشـی از مقررات مالی از) اسـناد خزانه اسـالمی با سررسـید ۱۴۰۰( اخـزا 8۱2 و هم بصورت نقدی می باشـد.

به شرکت های دارای صالحیت واگذار نمایند متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
ضمنأ محل تخلیه در شهرستان جیرفت و هزینه تخلیه و حمل بار بر عهده فروشنده می باشد

مهلت ارائه پیشنهاد:98/۱2/2۱
زمان بازگشایی پاکت ها: 98/۱2/22

اطالعـات تمـاس دسـتگاه هـای مناقصه گـذار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت ها الـف اداره کل 
امـور عشـایر جنوب کرمان  به نشـانی جیرفـت: بلوار امام خمینی )ره( رو به روی سـپاه پاسـداران تلفـن ۰۳۴۴۳۳۱۳828

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ۰2۱۴۱9۳۴

 توضیحـات : جهـت شـرکت در مناقصه فوق شـرکت کنندگان بایسـتی از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت به آدرس 
 )www .setadiran . ir (

شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 27۳۴۱9۳۴-۰2۱ اقدام نمایند.

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه 

209۸00۴7۸1000010
مرمت و بازسازی ایلرهای مناطق 

عشایری جنوب کرمان
156/000/000ضمانتنامه بانکی

آگهي مناقصه عمومي ) یک مرحله اي (
       شماره  98/18/ص

دریافت اسناد
سامانه ستاد محل

از تاریخ 9۸/12/06 تا تاریخ 9۸/12/10زمان 

تحويل )ضمانت نامه (
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی امور پیمانها و قراردادها  مكان

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/12/21زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی/ امور پیمانها و قراردادها  مكان

ساعت  10 صبح شنبه  9۸/12/2۴زمان

ت اول
نوب

ت اول
نوب

ــه  ــم ب ــد و ه ــه بزنن ــم جوج ــد ه ببرن
خیــال خودشــان از شــر کرونــا خــاص 

ــند. ــده باش ش
و  تعطیــل  را  شــهر  شــما  وقتــی 
بــه  برخی هــا  نمی کنیــد،  قرنطینــه 
اجبــار مجبــور هســتند بــه محــل کار 
ــد ها،  ــد و ش ــن آم ــد. همی ــود برون خ
بــه کرونــا کمــک می کنــد تــا افــراد 

درگیــر خــود کنــد. را  بیشــتری 
ــه کــردن یــک  ــا قرنطین ــه ب ــه خــدا ک ب
ــب  ــما برچس ــه ش ــس ب ــچ ک ــهر هی ش
نمی زنــد.  ناتوانــی  یــا  بی مســئولیتی 
نرفتــن  بیــرون  و  مانــدن  خانــه  در 
بــه کنتــرل کرونــا  بســیاری  کمــک 
می کنــد. پــس لطفــا دســت دســت 
بــه  قــم  قرنطینــه  فرمــان  و  نکنیــد 
ــه  ــران ک ــهری در ای ــن ش ــوان اولی عن

درگیــر ایــن بیمــاری شــده اســت را 
ــد. ــادر کنی ص

در  پایتخــت  همیــن  در  االن  همیــن 
ــت  ــال دس ــردم در ح ــا م ــوه  خانه ه قه
ــان  ــلنگ های قلی ــردن ش ــت ک ــه دس ب
قهوه خانه هــا  می کنــم  فکــر  هســتند. 
بــه شــدت می تواننــد محلــی بــرای 

ــند. ــا باش ــال کرون انتق
خانــه  از  مــردم  هفتــه  یــک  بــرای 
نرونــد و  بــه ســرکار  خــارج نشــوند 
ــر  ــا تاثی ــود ت ــدود ش ــا مح رفت وآمده
ــی  ــم. برخ ــا ببین ــرل کرون آن را در کنت
از مــردم کرونــا را جــدی نگرفته انــد. 
ــود را در  ــه خ ــا هم ــرد ت ــد کاری ک بای
برابــر دیگــران و ایــن بیمــاری مســئول 

بداننــد.
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 با بسیج امکانات، تالش برای تامین سالمت مردم را مضاعف کنیدپیام خبر
رئیس جمهور در تماس تلفنی با استانداران قم و گیان، ضمن دریافت تازه ترین گزارش ها و 
اقدامات انجام شده برای کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا در این دو استان، دستورات الزم را 
برای تسریع در پیشبرد روند برنامه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اباغ کرد.

سنا
 ای

س:
عک

پرستاران خط مقدم مبارزه با کرونا
ما باید کنار هم باشیم

 پرستاران که مدت هاست حقوق معوق دارند امروز در صف اول مبارزه با کرونا هستند

کرونـا ویـروس ترنـد یـک اخبـار در ایـران 
اسـت. خبرهای سـایر حوزه ها را تحت تاثیر 
قـرار داده اسـت. چون جان انسـان در میان 
اسـت. روز گذشـته وزیـر بهداشـت مهمـان 
جلسـه غیر علنی مجلس شـورای اسـامی 
بـود. نشسـتی که با اظهـارات نماینده قم که 
از مرکـز بحـران آمـده بـود با حواشـی همراه 
شـد. چالـش اصلـی تعـداد فـوت شـدگان 
اسـت. برخـی معتقدند که نهاد های رسـمی 
همـه ی واقعیـت را بـه مـردم نمی گوینـد. 
از جملـه امیرآبـادی نماینـده مـردم قـم در 
مجلـس شـورای اسـامی. او تعـداد فـوت 
شـدگان در قـم را 50 نفـر می دانـد. همیـن 

بـه  بدگمانـی  تـا  بـود  کافـی  نظـر  اظهـار 
آمارهای رسـمی بیشـتر شـود.

در حالـی کـه ایرانیان چشـم از موبایل خود 
بر نمـی دارنـد تـا از تازه تریـن اخبـار کرونـا 
ویـروس عقـب نمانند این پرسـتاران و کادر 
پزشـکی هسـتند که در خط مقدم مبـارزه با 
ایـن ویـروس وارداتی درحال نبرد هسـتند. 
از گوشـه و کنـار خبـر می رسـد که پرسـتاران 
و پزشـکان نیـز بـه دام ویـروس افتـاده و 
بـه اتـاق ایزولـه در محـل کار خـود منتقـل 

می شوند.  

پرستاران خط مقدم مبارزه
رئیس کل سـازمان نظام پرسـتاری فرصت 
را مغتنـم شـمرد و طـی نامـه ای بـه رئیس 
جمهوری نوشـت: پرسـتاران بـرای مقابله با 
بیمـاری جدیـد ویـروس کرونا ایسـتاده اند 
و از جـان مایـه می گذارنـد امـا مسـئوالن 

نیـز بایـد بـه تکلیـف خـود بـرای پرداخـت 
حقـوق عقب مانـده آنان عمـل کنند. محمد 
میرزابیگـی روز دوشـنبه در این نامـه افزود: 
ایـن روزهـا کـه بـا ورود ویـروس کرونـا بـه 
کشـور عزیزمـان، فضایـی همراه بـا ترس و 
نگرانـی در آحـاد مـردم ایجـاد شـده اسـت، 
مدافعانـی بـزرگ، توانمند، ایثارگـر و از جان 
گذشـته بـه نـام پرسـتاران حضـور دارند که 
در گسـتره سـطح و عمـق ایـران اسـامی و 
بـرای وجـب به وجـب خاکمان بـرای نفر به 
نفر آحاد  امت مان در نظام سـامت کشـور 
آرام و قـرار ندارنـد و سـامت و زندگـی خود 
را فدای سـامتی مردم و عزت و سـربلندی 
کشـورمان مـی کنند. همـان ها کـه در تمام 
لحظـات و اوقـات 2۴ سـاعته در همه مراکز 
درمانـی بیمارسـتانی کشـور، حضـور فعـال 
داشـته وهر پرسـتار،  درشـرایط عادی بار  10 

نفـر را بـدوش می کشـد.
وی اضافـه کـرد: پرسـتار در نظام سـامت 
تنهـا کار پرسـتاری خـود را نمی کنـد، بلکه 
بایـد همزمان حامـی و مدافع حقوق بیمار 
و خانـواده او بـوده و پاسـخگوی بـی چون 
و چـرا بـه سیسـتم و مسـئوالن سلسـله 
مراتـب یا غیر سلسـله مراتب خود باشـد. 
پرسـتار؛ پاسـخگویی مهربـان بـه مـردم و 
مراجعـه کننـدگان مراکـز درمانـی، تکمیـل 
کننـده خدمات پزشـکان و سـایر همکاران 

تیـم سـامت و جمـع و جـور کننده هـر کار 
و مسـئولیتی اسـت کـه از دیگـران بر زمین 

مـی ماند.
میرزابیگـی افـزود: در اکثـر اوقـات وظایـف 
وزارت  سیسـتم  از  هایـی   دسـتورالعمل 
بهداشـت، بـه مراکـز درمانـی اعـام و ابـاغ 
مـی شـود  که خواسـته یا ناخواسـته اولین 
و طبیعتـا بهتریـن مجریان آنها پرسـتارانند. 
بـه ویـژه در بحران هـا و باالخـص در موضوع 

اخیـر یعنـی کرونا.

کرونا سیاسی نشود
سـخنگوی دولـت گفـت: از همـه جناح هـا 
کرونـا  کـردن  سیاسـی  از  کـه  می خـوام 
شـاهد  متاسـفانه  اکنـون  کننـد  اجتنـاب 
برخـی سـوداگری تلـخ در خصـوص لـوازم 
بهداشـتی مورد نیاز مردم هسـتیم همه هر 
چـه داریـم بایـد در اختیـار هـم قـرار دهیم 
بایـد همزمانی یکدیگـر را حفظ کنیم.ربیعی 
یـادآور شـد: ویروس کرونـا مرزهای طبیعی 
و اجتماعی را به رسـمیت نمی شناسـد بین 
زن و مرد باالشـهری پایین شـهری این قوم 
و آن قـوم تمایـز قائـل نمی شـود، بـا زندگی 
روزمـره مـردم نیز مرتبط اسـت در شـرایطی 
هسـتیم کـه همـه بایـد در کنـار یکدیگـر به 
مبارزه برخیزیم همه در کنار وزارت بهداشـت 

کـه در خط اول مقابله اسـت قـرار بگیریم و 
بایسـتیم و بـه پزشـکان اعتمـاد کنیم.

مرزها موقتا بسته است
بـودن  مسـدود  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
کشـورهای  از  برخـی  بـا  مرزهـای کشـور 
همسـایه را موقتـی عنـوان کـرد و گفـت: 
اقداماتـی کـه بـرای مقابلـه با ایـن ویروس 
بایـد انجام شـود، باید جمعی باشـد.عباس 
موسـوی اظهار داشـت: وقتی ویروس کرونا 
در کشـور شناسـایی شـد، همسـایگان مـا 
نیز نسـبت به شـیوع بیماری به کشورشـان 
نگرانی هایـی داشـتند که طبیعی هم اسـت 
اما این مسـئله نباید مانع مـراودات مردمی 
یـا صـادرات و واردات میـان کشـورها شـود.  
ایـن دیپلمـات ارشـد ادامـه داد: وزارت امور 
خارجـه از طریـق سـفارتخانه رایزنی هایی را 
با مقامات ارشـد کشـورهای همسایه شروع 
کـرده اسـت کـه اطمینـان بدهد هیـچ گونه 
مـوارد مشـکوکی از مرزها عبـور نخواهد کرد. 
از جملـه مسـائل، گواهی صحت و سـامت 
اسـت. بحـث کاالهـا هـم در جریـان اسـت 
تـا در ایـن شـرایط، ضمـن توجـه و درک 
تجـاری  مـراودات  همدیگـر،  نگرانی هـای 
ادامـه یابد.  موسـوی با بیان این که بسـیار 
بعیـد اسـت کـه ایـن مسـدودیت دائمـی و 

مسـتمر باشـد،گفت: این اقدام هم از جمله 
اقدامـات پیشـگیرانه و موقتـی که از سـوی 
برخـی از کشـورها انجام شـده اسـت. ایران 
نیـز در بحـث ویزاهـا بـه اتبـاع خارجـی در 
حـال فکـر بـر این مسـئله اسـت کـه صدور 

ویـزا کاهـش یابد.  

کرونا یقه بازار مسکن را هم گرفت!
بـا وجـود آن کـه معامـات مسـکن شـهر 
تهـران در یـک مـاه اخیر 20 درصـد باال رفته، 
در چهـار روز اخیر همزمان با احتمال شـیوع 
کروناویـروس از حجـم مراجعـات حضوری 

بـرای بازدید واحدها کاسـته شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، بـه دنبال شـیوع بیماری 
کرونـا و خـودداری خانواده هـا نسـبت بـه  
از  میدانـی  بررسـی های  منـزل  از  خـروج 
کاهـش مراجعـات حضـوری بـرای خریـد 
مسـکن حکایـت دارد و پیش بینـی فعـاالن 
بـازار این اسـت که در صـورت ادامه وضعیت 
کنونـی، خریـد و فـروش افت خواهـد کرد. 
وجـود  بـا  می گوینـد  ملکـی  واسـطه های 
رونـق مناسـبی که طـی هفته هـای اخیر در 
بـازار مسـکن ایجـاد شـده پـس از شـیوع 
طرفیـن  بیـن  نگرانی هایـی  کروناویـروس 
معاملـه بـرای مواجهـه رو در رو بـا یکدیگـر 

دیـده می شـود.

رییـس دفتـر رییس جمهوری بـا بیان اینکه 
دولـت تمـام همـت و تـوان خـود را بـرای 
ایجـاد فضای مناسـب در زمینـه فعالیت های 
اقتصـادی بـکار گرفتـه اسـت، گفـت: دولـت 
تمهیـدات و برنامه ریزی هایـی کـه در جلسـه 
اخیر خود اندیشـیده اسـت تا آثـار اقدام روز 

جمعـه FATF را خنثـی کند.
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت 
جمهـوری، محمـود واعظـی روز دوشـنبه در 
اسـتان  سـرمایه گذاری  و  توسـعه  جلسـه 
فـارس اظهـار داشـت: وجـود نگاه توسـعه ای 

و  دسـتگاه ها  تمـام  سـوی  از  حمایتـی  و 
نهادهـا برای توسـعه کشـور و اسـتان اهمیت 
زیـادی دارد و امـروز شـاهد آن هسـتیم کـه 
بـا برخـورداری از چنیـن نگاهـی و بـا توجـه 
بـه شـرایط تحریـم تمـام همـت و تـاش 
مسـووالن بر این اسـت که اسـتان ها توسـعه 

بد. یا
رییـس دفتـر رییـس جمهـوری بـا تاکید بر 
حمایـت دولـت از فعالیـت بخـش خصوصی 
و واگـذاری بنگاه هـای دولتـی بـه این بخش 
جمهـور  رئیـس  شـخص  و  دولـت  گفـت: 

معتقدنـد تـا وقتـی که اقتصاد کشـور توسـط 
بخـش خصوصـی اداره نشـود، ایـن اقتصـاد 
شـکوفا نخواهد شـد لذا نسـبت بـه واگذاری 
امـور بـه بخـش خصوصـی اهتمـام جـدی و 
ویـژه ای داریم.واعظـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـرایط اجتماعـی و سیاسـی کشـور بعـد از 
تغییـر خواهـد کـرد  اسـفند  دوم  انتخابـات 
رقابت هـای  فضـای  از  شـدن  خـارج  بـا  و 
انتخاباتـی، شـاهد فضـای آرام تـری در اداره 
امـور کشـور خواهیـم بـود، گفـت: بـه همـه 
منتخبان مجلس شـورای اسـامی در سراسر 
کشـور تبریـک می گویـم. امروز همـه باید به 
انتخـاب مردم احترام بگذاریـم و بنای دولت 
بـر ایـن اسـت کـه همانطـور کـه بـا مجلـس 
فعلـی همـکاری و تعامل داشـته بـا مجلس 
آینـده نیـز همیـن روند را با قـوت ادامه دهد.

دولت تمهیداتی اندیشیده تا 
آثار اقدام FATF را خنثی کند

بودجه 99 در حاشیه کرونا رد شد

عضـو فراکسـیون والیـی مجلـس »عـدم شـفافیت« و »واقعی نبـودن درآمدهـا« را از 
دالیـل اصلـی رد کلیـات الیحه بودجه سـال آینده عنوان کرد.سـید محمـد جواد ابطحی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت بـه دالیـل مخالفت مجلس بـا کلیات 
الیحـه بودجـه سـال 99، گفـت: از آنجا که مجلس مطابق قانون اساسـی تنهـا 5 درصد 
می توانـد در الیحـه بودجـه تغییـر ایجـاد کند رد کلیات الیحـه بودجه سـال 99 ضروری 

بـود تـا مجـددا توسـط کمیسـیون تلفیق و دولـت مورد بررسـی و اصاح قـرار گیرد.
نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـامی »عدم شـفافیت« و »واقعی 
نبـودن درآمدهـا« را از دالیـل اصلـی رد کلیـات الیحـه بودجـه سـال آینده عنـوان کرد و 
افـزود: کسـری بودجـه در الیحه بودجه و تورم ناشـی از آن، فشـار فراوانی بـه مردم وارد 

خواهـد کـرد بـه همیـن دلیل نماینـدگان با کلیت ایـن الیحه مخالفـت کردند.
بـه گفتـه وی الیحـه بودجه در کمیسـیون تلفیق با کمک دولت اصاح می شـود و بعید 
اسـت تا قبل از پایان سـال در مجلس به تصویب رسـد به همین دلیل احتماال الیحه 

سـه دوازدهم خواهد شد.
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس توضیح داد: برخی  از مسـئوالن همچون 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه بـه جامعه و نماینـدگان القـاء می کنند کـه تغییر در 
بودجـه و اصـاح مـواردی همچـون معیشـت و حقـوق کارمنـدان و کارگـران امکان پذیر 
نیسـت و به بن بسـت رسـیده ایم اما کارشناسـان و دانشـگاهیان چنین نظری ندارند 
بنابرایـن راه های بسـیاری برای اصاح الیحـه بودجه وجود دارد البته اگر اراده ای باشـد.

ته
نک

 ،FATF همزمـان بـا قـرار گرفتن ایـران در لیسـت سـیاه
برگـزاری انتخابـات مجلـس و قـرار گرفتـن در بـازه زمانی 
شـب عیـد، جنب وجـوش در بـازار مسـکن افزایـش یافته 
انجـام  تلفنـی  از طریـق تمـاس  بیشـتر  امـا پیگیری هـا 
می شـود. در سـه مـاه اخیـر خریـد و فـروش، بخصـوص 
در بخـش کوچـک متـراژ بـاال رفتـه اسـت. امـا بـا شـیوع 
بیمـاری کرونـا بـه یکبـاره تعـداد بازدیدهـا در هفتـه اول 
اسـفندماه کاهـش یافتـه و اگـر ایـن بیمـاری از سـطح 
فعلـی فراتـر بـرود، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه تعـداد 

قراردادهـای بـازار مسـکن تحـت تاثیـر قـرار بگیرد.

سالمت

سالمت

سیاست

جامعه

وزارت بهداشت مسئول اعالم فوتی های کرونا است

تعداد مبتالیان کروناویروس در ایران به 61 رسید

نشست آتی کمیسیون مشترک برجام 
در وین برگزار می شود

حرم حضرت معصومه باید تعطیل شود

معـاون وزیر بهداشـت، درمان 
گفـت:  پزشـکی  آمـوزش  و 
ایـن وزارت خانه مسـئولیت و 
صاحیـت اعام تعـداد فوتی 
هـای بـر اثر ویـروس کرونـا را برعهـده دارد.این مطلب 
خبـری  نشسـت  در  دوشـنبه  روز  حریرچـی  ایـرج  را 
مشـترک بـا علـی ربیعـی مدیـر کمیتـه اطـاع رسـانی 

سـتاد مبـارزه بـا کرونـا اعـام کرد.
وی همچنیـن از کرونـا بـه عنـوان موضوعـی ملـی یـاد 
کـرد و گفـت:  نبایـد کرونـا را بـازی سیاسـی و جناحی 
کنیـم. حریرچـی دربـاره چگونگی دفـن متوفی حاصل 
از بیمـاری کرونـا گفـت: این پروتکل کاماً مشـخص از 
پیـش تعییـن شـده دارد کـه جنـس تابوت چه باشـد، 

شستشـوی میـت بـه چـه طریقـی اسـت، چـه موادی 
روی جسـد ریختـه مـی شـود و همـه ایـن هـا مطابق 
بـا پروتـکل سـازمان جهانـی بهداشـت اسـت و دقیقـا 

مثـل آن انجـام می شـود.
وی ادامـه داد: یکسـری خبرهـای منفی گاهی منتشـر 
مـی شـود کـه بسـیاری از آن از بیـخ کذب اسـت؛ مثا 
روزهـای گذشـته خبـری از جایـی کـه شـهر آن معلـوم 
نیسـت، منتشـر شـد کـه جنـازه متوفـی را بـه دسـت 
بـرادرش دادنـد تـا دفن کند پرسـنل و کادر فـرار کردند 
و حتـی کاور را بـه بـرادر متوفـی دادند؛ ایـن اوج منفی 
بـودن اسـت. آیـا مـردم چنیـن چیـزی را قبـول مـی 
کننـد کـه بـه برادر مـرده بگویند تـو تنهایی جنـازه را در 

کاور بگـذاری و دفـن کنید.

رئیــس مرکــز اطــاع رســانی و روابــط 

عمومــی وزارت بهداشــت آخریــن آمــار 

باختــگان کرونــا  جــان  و  مبتایــان 

ــرد. ــام ک ــد را اع ــروس جدی وی

ــاره آخریــن آمــار   ــه گــزارش ایســنا، دکتــر کیانــوش جهانپــور درب ب

مبتایــان کرونــا ویــروس در کشــور، گفــت: طبــق آمــار ارائــه شــده 

تــا پیــش از ظهــر امــروز تعــداد 1۸ نفــر در اســتان هــای مختلــف 

ــه  ــد شناســایی شــدند ک ــروس جدی ــا وی ــه کرون ــد ب ــای جدی مبت

ــن تعــداد هشــت نفــر در اســتان قــم، یــک مــورد در اســتان  از ای

ــورد در  ــزی، دو م ــورد در مرک ــران، دو م ــورد در ته ــدان، ســه م هم

ــا  ــه کرون ــد ب ــای جدی ــان مبت ــر در گی ــان و دو نف ــتان اصفه اس

ویــروس شناســایی شــده اســت. همچنیــن از ایــن 1۸ نفــر چهــار 

ــد. ــه ان ــر متاســفانه جــان باخت نف

وی افــزود: بــا ایــن حســاب شــمار مبتایــان کرونــا ویــروس 

ــید. ــر رس ــه  12 نف ــا ب ــی ه ــوع فوت ــر و مجم ــه 61 نف ــا ب مجموع

وی ضمــن تکذیــب اظهــارات نماینــده قــم دربــاره وجــود 50 فوتــی 

در قــم، گفــت: ایــن امــار کــذب اســت.

جهانپــور ضمــن تکذیــب اظهــارات یکــی از نماینــدگان مجلــس 

ــذب  ــا ک ــار کام ــن آم ــت: ای ــم گف ــر در ق ــوت 50 نف ــر ف ــی ب مبن

اســت و صحــت نــدارد ضمــن اینکــه ایــن فــرد بــه آمــار دسترســی 

ــدارد. ــوص را ن ــن خص ــر در ای ــار نظ ــت اظه ــدارد و صاحی ن

ــردم  ــه م ــه ب ــای اینک ــه ج ــده ب ــن نماین ــارات ای ــزود: اظه وی اف

قــم کمــک کنــد و روحیــه مــردم را افزایــش دهــد باعــث تضعیــف 

ــردم و ایجــاد اســترس مــی شــود. ــه م روحی

ــه  ــروس ک ــا وی ــه کرون ــان ب ــار مبتای ــس از انتشــار: آم ــح پ توضی

ــت  ــی وزارت بهداش ــط عموم ــس رواب ــط ریی ــش توس ــاعتی پی س

6۴ نفــر اعــام شــده بــود، ســاعتی پــس از انتشــار خبــر بــه عــدد 

61  اصــاح شــد.

اولین نشسـت کمیسـیون مشترک 

برجام پس از فعال شـدن سـازوکار 

حـل اختـاف در ایـن توافـق، روز 

چهارشـنبه )7 اسـفند( بـا حضـور 

نماینـدگان کشـورهای باقی مانـده در برجـام و نماینـده اتحادیـه 

اروپـا، در ویـن پایتخـت اتریـش برگـزار می شـود.

ایـن خبـر روز دوشـنبه از سـوی سـایت رسـمی اتحادیـه اروپـا 

شـد. اعام 

دور جدیـد نشسـت کمیسـیون مشـترک برجـام کـه درمجمـوع 

پانزدهمیـن دور ایـن نشسـت هـا محسـوب می شـود، کمتـر از 

یـک هفتـه پس از سـفر وزیران امـور خارجه هلنـد و اتریش به 

ایـران برگـزار می شـود.

ایـران بـه دنبـال خـروج یکجانبه و برخـاف مقـررات بین المللی 

آمریـکا از برجـام، تـاش کـرد توافق هسـته ای را به شـرط عمل 

دیگـر طرف هـای ایـن توافـق بـه تعهداتشـان حفـظ کنـد امـا با 

گذشـت نزدیـک بـه دو سـال و ناتوانـی طرف هـای اروپایـی بـه 

تعهـدات برجامـی، بـا هـدف حفـظ بهره منـدی اقتصـادی ایران، 

گام هـای کاهـش تعهـدات خـود را در بـازه زمانـی 60 روزه آغـاز 

کرد.بـر ایـن اسـاس، ایـران یکشنبه شـب 15 دی مـاه، بـا صدور 

بیانیـه ای گام پنجـم و نهایـی کاهـش تعهـدات برجامـی خود را 

اعـام کـرد کـه طبق آن، تهـران دیگر هیـچ محدودیتـی در حوزه 

عملیاتی )شـامل ظرفیت غنی سـازی، درصد غنی سـازی، میزان 

مـواد غنی شـده، و تحقیـق و توسـعه( نخواهـد داشـت و از ایـن 

پـس، برنامـه هسـته ای ایـران فقـط بـر اسـاس نیازهـای فنـی 

خـود پیـش خواهـد رفـت و همـکاری بـا آژانـس بین المللـی 

انـرژی اتمـی نیـز طبـق روال ادامـه می یابد.

نماینـده قـم آمـار اعـام شـده در مـورد 
میـزان فوتی هـای ناشـی از کرونـا در قـم 
را غیرواقعـی خوانـد و گفـت: بایـد هرچه 
معصومـه)س(  حضـرت  حـرم  سـریع تر 
در قـم تعطیـل شـود. در این بـاره مراجـع 

مخالـف نیسـتند اوضـاع قـم نگران کننـده اسـت.
جمـع  در  )دوشـنبه(  روز  علنـی  جلسـه  حاشـیه  در  امیرآبـادی  احمـد   
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه حضـور وزیـر بهداشـت در جلسـه غیرعلنـی برای 
توضیـح در مـورد اقدامـات صـورت گرفتـه جهـت کنتـرل شـیوع کرونـا در 
کشـور، مدعی شـد: آن چه وزیر بهداشـت در جلسـه غیرعلنی به نمایندگان 
گفـت واقعیـت نبـود، بـا او دعـوا کـردم و گفتـم چـرا بـه نماینـدگان دروغ 
می گوییـد. وضعیـت در قـم بحرانی تـر از آن چـه می گوینـد اسـت، اوضـاع 
قـم نگران کننـده اسـت مـن بـه وزیر گفتم کـه به عنـوان فرمانـده عملیات 

بایـد بـه قـم بیاید.
وی بـا بیـان این کـه »ویـروس کرونـا از سـه هفتـه پیـش در قـم شـیوع 
پیـدا کـرده اسـت«، گفـت: پرسـتاران در خطر هسـتند بـه آن هـا تجهیزات 

الزم بـرای قرنطینـه را نداده انـد البتـه وزیـر گفتـه امـروز 7000 لبـاس و 
ماسـک بـه قـم می فرسـتند. پرسـتاران در خطـر هسـتند بیـش از 250 
نفـر در قرنطینـه بوده انـد امـا امکانـات کافـی بـرای قرنطینـه در قـم وجود 
نـدارد. بسـته های پیشـگیری بـه دسـت مـردم نرسـیده اسـت در برخـی 
سـریعا  بایـد  اسـت.  یـا گـران  و  نمی شـود  پیـدا  ماسـک  داروخانه هـا 

وضعیـت پیگیـری شـود.
نماینـده مـردم قـم در مجلـس شـورای اسـامی تصریـح کـرد: شـورای 
تامیـن اسـتان قـم بایـد حرم حضـرت معصومـه )س( را تعطیـل کنند در 
ایـن بـاره مراجـع هـم مخالـف نیسـتند چـون بحث جـان مـردم در میان 
اسـت. وی بـا بیـان این کـه »علـت شـیوع ویـروس کرونـا را نمی دانـم«، 
اظهـار کـرد:  اوضـاع قـم نگـران کننده اسـت می خواهنـد اخبـار را به مردم 
ندهنـد تـا اسـترس بـاال نـرود. وقتـی می گوینـد همـه ایـن میـزان فوتـی 
مربـوط بـه کرونـا نیسـت امـا آن هایـی کـه در بیمارسـتان کامـکار از دنیـا 
رفته انـد قطعـا مبتـا بـه کرونـا بوده انـد. جـواب آزمایـش دو کـودک هـم 
مثبـت اعـام شـده کـه ایـن هـم خطرنـاک اسـت نمی دانـم چـرا وزیـر 

نمی کننـد. اعـام 

هر
 م

س:
عک

گزارش
پیام ما

وزیـر راه و شهرسـازی اعـام کـرد: در پـی شـیوع ویروس 
کرونـا، در حـوزه هواپیمایـی و ریلی مـردم می توانند بدون 
پرداخـت هزینـه بلیـت سفرهایشـان را کنسـل کـرده یا به 
زمـان دیگـری موکـول کننـد.در پـی شـیوع ویـروس کرونا 
و افزایـش آمـار افـرادی کـه در کشـور بـه ایـن ویـروس 
مبتـا شـده و جـان خـود را از دسـت داده انـد، توصیه های 
فراوانـی از سـوی دسـتگاه های متولـی بـه مـردم شـده 
بهـاره،  نمایشـگاه های  دانشـگاه ها،  مـدارس،  و  اسـت 

سـالن های سـینما و تئاتـر و... تعطیـل شـده اند.

ــامی  ــورای اس ــس ش ــان مجل ــیون زن ــس فراکس ریی
ضمــن تبریــک بــه زنــان راه یافتــه بــه مجلــس آینــده 
ــان باشــند. ــات بحــق  زن ــا خواســت پیگیــر مطالب از آنه
ــاره  ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــاد در گفت وگ ــده اوالدقب فری
ــت:  ــم گف ــس یازده ــات مجل ــج انتخاب ــام نتای ــه اع ب
بــه زنــان راه یافتــه بــه مجلــس یازدهــم تبریــک 
بــه  خانــم   17 تعــداد  خوشــحالم کــه  و  می گویــم 
ــت  ــد، برایشــان آرزوی  موفقی ــدا کرده ان ــس راه پی مجل

. می کنــم

هزینه کنسلی بلیت هواپیما و 
قطار از مردم دریافت نمی شود

 زنان مجلس آینده پیگیر 
مطالبات بحق  زنان باشند

اعـزام کاروان هـای زیارتـی ایـران بـه عـراق بـه مـدت دوهفتـه 
متوقـف شـد. تکلیـف اعزام هـای هوایـی زائـران بـه این کشـور 
تا ۴۸ سـاعت آینده مشـخص می شـود.عراق به دنبال سـرایت 
ویـروس کرونـا در ایـران، مرزهای زمینی خود را از روز پنجشـنبه 
)اول اسـفندماه( بسـت و برنامـه پـروازی بـه مقصـد ایـران را 
متوقـف کـرد و از شـهروندان خـود خواسـت کـه ایـران را تـرک 
کننـد. دو کشـور نخسـت توافق کردند اعـزام کاروان هـای زیارتی 
تـا روز یکشـنبه، چهـارم اسـفند مـاه متوقـف شـود که پـس از 
برگزاری نشسـت مشـترک توافق شـد، توقف سـفرهای زمینی 

تـا 20 اسـفندماه ادامه داشـته باشـد.

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــا  شــورای اســامی گفــت: بایــد مــدارس و دانشــگاه ها ت
ــا  ــروس کرون ــرای جلوگیــری از شــیوع وی ــان ســال ب پای

ــل شــود. تعطی
میرحمایــت میــرزاده در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
بــه عنــوان یــک کارشــناس عرصــه تعلیــم و تربیــت 
ــان  ــا پای ــدارس ت ــگاه ها و م ــد دانش ــه بای ــد دارم ک تاکی
ســال تعطیــل شــود تــا فرصتــی بــرای آموزش هــای الزم 

ــد.  ــران فراهــم آی ــه مربیــان و مدی ب

توقف سفر زمینی به 
عراق تا 2۰ اسفند

مدارس و دانشگاه ها تا 
پایان سال تعطیل شود
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

صنایع 
دستی

نمایشگاه آثار میناکاری روی سفال 
در وزارت میراث فرهنگی

روی  مینـاکاری  آثـار  نمایشـگاه 
اسـتان  از  خلـج  هنرکـده  سـفال 
همـدان در سـاختمان شـماره یک 
وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی برپـا شـده اسـت .
بـه گـزارش خبرنـگار میراث آریـا، در این نمایشـگاه، حـدود 500 
اثـر میناکاری روی سـفال شـامل شـیرینی خوری، میوه خوری، 
وسـایل هفت سین، کاسه، بشـقاب، گلدان، سرویس چایخوری 
خلـج  مریـم  و  است.سـارا  شـده  نمایـش گذاشـته  بـه  و... 
سرپرسـت کارگاه هنری خلج در همدان هسـتتند که از حدود 9 

سـال پیـش در ایـن رشـته هنـری فعالیـت می کنند.
بـه گفتـه ایـن هنرمندان، حـدود 120 نفـر در کارگاه آنها مشـغول 
بـه کار بـوده و هنرکـده خلـج دارای دو شـعبه در همدان اسـت.

ایـن اولیـن نمایشـگاه از آثـار ایـن هنرکـده اسـت کـه در وزارت 
میـراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی برپا شـده اسـت. 
ایـن هنرکـده در گذشـته نمایشـگاه های متعـددی در تهـران، 

اصفهـان و شـیراز برپـا کـرده اسـت.

سـارا خلج درباره پیشـینه میناکاری روی سـفال گفـت: »مبدع 
مینـاکاری روی سـفال یـا لعـاب برجسـته اسـتاد خشـوعی 
هسـتند که در شـهر جهانـی الله جین این هنـر را ابـداع کرده اند. 
اکنـون ایـن کار را بـه کارآمـوزان خود آموزش می دهیـم و آنها به 

صـورت کار در منـزل ایـن کار را انجـام می دهنـد.«
ایـن هنرمنـد درباره وضعیت فـروش این آثار در خارج از کشـور 
اظهـار کرد: »تاکنون در کشـورهای ارمنسـتان و سـلیمانیه عراق 
نمایشـگاه داشـته ایم کـه آثارمـان بـا اسـتقبال خوبـی در آنجـا 
مواجـه شـده اند . تقاضـای مـا از معاونـت صنایـع دسـتی ایـن 
اسـت کـه با حمایـت از ما زمینه ای را فراهـم کنند که بتوانیم در 
نمایشـگاه های بیشـتری در کشـورهای خارجی شرکت کنیم.« 
خلـج افـزود: »در زمینـه صـادرات صنایع دسـتی، بایـد فرصتی 
فراهـم شـود تـا بتوانیـم آثارمـان را بدون واسـطه به کشـورهای 
مختلـف صـادر کنیـم. ایـن آثـار در کشـورهای عربـی، ترکیـه و 
بعضـی کشـورهای اروپایـی بـا اسـتقبال خوبـی مواجـه بـوده 

است.«

 پیام
 میراث

 سرستون ساسانی اصفهان امسال از زیر رواق های شرقی حیاط چهلستون به داخل سالن جنوبی این کاخ منتقل شد که به گفته 
مسوول امور موزه های میراث فرهنگی اصفهان به زودی یادمان کاخ خسروپرویز ثبت ملی می شود.

رنا
 ای

س:
عک

دسـتورالعمل مقابله با ویروس کرونا در تاسیسـات گردشگری 
از سـوی اداره کل نظـارت و ارزیابـی خدمات گردشـگری صادر 

. شد
ایـن  مشـخصه های  ارائـه  ضمـن  دسـتورالعمل  ایـن  در   
ویـروس و مراقبت هـای بهداشـتی، در زمینه اهمیـت توجه به 
کروناویروس در تاسیسـات گردشـگری توضیحاتی داده شده 
اسـت؛ هرچنـد ایـن انتظار از سـوی فعاالن گردشـگری مطرح 
شـده بـود کـه ایـن توصیه هـا زودتـر و در زمانـی کـه سـرایت 
ویـروس کرونـا بـه خـارج از چیـن جـدی شـده بـود، بـه اجرا 

شـود. گذارده 
خدمـات  ارزیابـی  و  نظـارت  اداره کل  دسـتورالعملی کـه  در 
گردشـگری در وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی صادر کرده، بدون تقسـیم بندی تاسیسات گردشگری، 
تفـاوت خدماتـی و نـوع فعالیـت آن هـا، بـه نحـوه برخـورد بـا 
افراد مشـکوک به بیماری کووید 19 در تاسیاسـت گردشـگری، 
نحوه کنترل مسـافران و آموزش پرسـنل پرداخته شـده است.
کنترل پاسـپورت مسـافران و شناسـایی افرادی که در ماه های 
اخیر به چین سـفر داشـته اند، پرسـش در زمان پذیرش درباره 
معاینـات و کنتـرل جسـمانی و سـامت وی در فرودگاه هـای 
و  شناسـایی  نحـوه  درخصـوص  پرسـنل  آمـوزش  کشـور، 
برخـورد بـا مسـافران مشـکوک و اقدامـات پیشـگیرانه، تهیـه 
دسـتورالعمل های ویـژه مسـافران و نصـب در اتاق هـا، اطـاع 
مـوارد حـاد به مراکز بهداشـتی و درمانی، رعایـت اصول برخورد 
بـا بیماران شناسـایی شـده و انجـام اقدامـات کنترلی عفونت 
در واحد گردشـگری از جمله توصیه هایی اسـت به تاسیاسـت 

گردشـگری برای کنترل مسـافران شـده اسـت.
در این دسـتورالعمل، در 1۴ بند نیز به نکات آموزشـی پرسـنل 
پرداختـه شـده اسـت. همچنیـن بـه تاسیاسـت گردشـگری 
توصیـه شـده در صـورت برخـورد بـا مسـافر بیمـار، سـریعا به 
مراکـز بهداشـتی برای انتقال بیمـار اطاع داده شـود، اتاق ها و 
نقـاط آلـوده کامـل ضدعفونی شـود و پرسـنل بعـد از نظافت و 
ضدعفونـی اتـاق اسـتحمام کـرده و لباس هایشـان را به خوبی 

بشویند.

سوژه
دستورالعمل مقابله 
با ویروس کرونا در 

تاسیسات گردشگری

قلعه سلجوقی »سموران« حق خود را پس گرفت

تجاوز به عرصه و حریم قلعه سموران در سال ۱۳96

بعـد از گذشـت حـدود 5 سـال از انتشـار 
نخسـتین هشـدارها از تخریـب تدریجـی 
قلعـه ی »سـموران« در نزدیکـی روسـتای 
»رودقـرق« شهرسـتان عنبرآباد، سـرانجام 
شـکایت های میـراث فرهنگـی و فعـاالن 
دادگاه  و  داد  نتیجـه  کرمـان  میراثـی 
عنبرآبـاد، بهره بـردار معدن سـنگ در عرصه 
و حریـم قلعه سـلجوقی سـموران را متهم 

ردیـف اول دانسـت.
بیـش از شـش سـال پیـش کوه سـموران 
که روی آن »قلعه سـلجوقی سـموران« در 
منطقـه عنبرآباد جیرفت قرار داشـت، با نام 

یـک بهره بـردارِ معـدن سـند خـورد و از آن 
زمـان کار بهره بـرداری از سـنگ های ایـن 
کـوه آغـاز شـد، هرچنـد در میانه هـای راه 
میراث فرهنگـی متوجـه احتمـال تخریـب 
قلعـه »سـموران« کـه درسـت روی قلـه ی 
کـوِه در دسـت بهره بـرداری قـرار دارد شـد 
و نخسـت قلعـه سـلجوقی را بـه صـورت 
اضطـراری ثبـت و سـپس تـاش کـرد کار 
را متوقـف کنـد. امـا بـه نظـر می رسـید هر 
سـوی  از  بخصـوص  تاش هـا  قـدر  چـه 
زیادتـر  فرهنگـی  میـراث  دوسـتداران 
می شـود، آن طـور کـه بایـد کاری از پیـش 

نمـی رود.
 آذر سـال 1396 بـود کـه یکـی از فعـاالن 
کـرد  اعـام  ایسـنا  بـه  کرمـان  میراثـی 

»حریـم قلعـه در حـدود یـک ماه گذشـته 
کامـا شکسـته شـده و چیـزی نمانـده تا 
بهره بـرداری از معـدن بـه عرصـه ی قلعـه 
سـموران هـم برسـد. از دامنـه کـوه جـاده 
کشـیده شـده و ورودی بـه کـوه را بسـته 
و حتـی جلـوی در نگهبـان گذاشـته اند و 
کسـی حـق ورود بـه محوطـه و قلعـه را 
نـدارد. یـک مـاه گذشـته بـا چشـم خـود 
دیـدم کـه نیـروی یـگان حفاظـت میـراث 
فرهنگـی کار را متوقـف کـرد، امـا از فـردای 
آن روز بار دیگر کار بهره برداری آغاز شـد. از 
سـوی دیگر بهره بردار کوه در حال کشـیدن 
یـک راه زیـرِ دیواره هـای قلعـه اسـت کـه 
بـا ایـن کار، آن دیواره هـا بـه طـور کامـل 
فرومی ریـزد و حریـم قلعـه و دور تـا دور 

قلعـه از بیـن مـی رود.«
بعـد از آن نیـز، سـاالر سـاالری فر، فعـال 
میـراث فرهنگی شهرسـتان عنبرآباد کرمان 
نیز به ایسـنا گفت: »ایـن محوطه پیش از 
ایـن در فهرسـت آثـار ملی به ثبت رسـیده 
بـود، اما بـه مرور از سـوی سـازمان میراث 
فرهنگـی عرصـه قلعـه سـموران را کوچـک 
کردنـد. علـت این کار درخواسـت خسـارت 
60 – 70 میلیاردی سـرمایه دار بود، بنابراین 
میـراث فرهنگـی علـت این کاهـش عرصه 
سـازمان  کـه  می دانـد  ایـن  را  حریـم  و 
صنعـت و معـادن و تجـارت نمی خواهـد 
بـه سـرمایه گذار خسـارت بدهـد، بنابرایـن 
عرصـه را کوچـک کرده ایم تا ایـن اتفاق رخ 
ندهد.« و سـرانجام با شـکایت رسمی اداره 
میراث فرهنگی و گردشـگری کرمان و یک 
موسسـه مـردم نهـاد دیده بـان در کرمـان، 
رای دادگاه کیفـری عنبرآبـاد در 13 بهمـن 
امسـال، بهره بـرداری از کوهـی کـه قلعـه ی 
تاریخـی سـموران روی آن قـرار داشـت را 
»حفـاری غیرمجـاز« اعـام کـرد. قلعـه ای 
تاریخـی کـه 23 آبان به شـماره 31139 در 

فهرسـت آثـار ملـی به ثبت رسـید.
اقدامـی که حتـی در حکم رای صادر شـده 
شـده  نوشـته  این طـور  آن  دربـاره ی  نیـز 
اسـت »مدیـر عامـل یـک شـرکت سـنگ 
بـه وارد کـردن آسـیب و خرابـی بـه اثـر 
فرهنگـی و تاریخی قلعه سـموران عنبرآباد 
متهم شـد، اقدامـی که به تزلـزل بنیان اثر 
فرهنگـی از طریـق انجـام عملیـات معدنی 

اسـتخراج سـنگ رخ داده اسـت.«
انجـام  آغـاز  زمـان  از  معـدن  بهره بـردار 
عملیـات معدنی و اسـتخراج سـنگ در آن 
محـدوده، براسـاس تفاهم نامه هـا متعهـد 
بـه تجـاوز نکـردن بـه قلعه سـموران شـده 
بازدیـد مامـوران  امـا طبـق گـزارش  بـود، 

میـراث فرهنگـی و کارشناسـان رسـمی که 
شـکایت ها  پرونـده ی  در  آن هـا  گـزارش 
وجـود دارد، بـه محدوده توافق شـده اکتفا 
نشـده و به فعالیت ادامه داده شـده است، 
بـه همین دلیل نیز با شـکایت اداره میراث 
فرهنگـی و فعـاالن ایـن حـوزه تقاضـای 
بهره بـردار  مجـازات  و  موضـوع  تعقیـب 
توجـه  بـا  دادگاه  و  شـد  مطـرح  معـدن 
انجـام  تحقیقـات  شـاکیان  شـکایت  بـه 
گـزارش  دادسـتان،  کیفرخواسـت  شـده 
بازدیـد و بررسـی سرپرسـت پژوهشـکده 
باستان شناسـی و براسـاس تصاویـر ارائـه 
شـده از عرصـه و حریـم قلعـه سـموران و 
نقشـه محـدود شـده آن و ثبـت ملـی این 
اثـر و ماحظـه  نظریـه هیات کارشناسـان 
برداشـتن دماغـه  بـا  اعـام کردنـد،   کـه 
شـمال شـرقی و تعریض جاده دسترسـی 
و تردد ماشـین آالت و تسـطیح دامنه کوه 

باعـث تزلزل بنیـان این اثر فرهنگی شـده 
و بـا ادامـه برداشـت حدود 6 متـر به عمق 
عرصـه مصـوب جدید نیز تجـاوز و مقداری 
نیـز تخریـب انجـام شـده و عنایـت بـه 
تفاهم نامـه منعقد شـده فـی مابین میراث 
فرهنگـی در جهـت همـکاری بـرای ادامـه 
فعالیـت و رد دفاعیـات مبنـی بـر این کـه 
تجـاوز صورت نگرفتـه و در چارچوب تفاهم 
نامـه بـوده، امـا براسـاس نظر کارشناسـان 
هـم  تفاهـم شـده  محـدوده  از  بهره بـردار 
تجـاوز شـده و بـه چارچـوب توافـق شـده 
اکتفـا نشـده اسـت و بـا توجـه بـه این که 
مجـوز بهره بـردار مبنی بر اسـتخراج سـنگ 
در آن محـدوده نبایـد باعـث تزلزل یک اثر 
ثبـت شـده فرهنگـی شـود، بنابرایـن رای 
دادگاه دربـاره ی معـدن صـادر و مجـازات 
قابـل  روال،  طبـق  هرچنـد  شـد؛  تعییـن 

تجدیـد نظرخواهـی اسـت.

معـاون سـرمایه گذاری و تامیـن منابـع اداره 

کل میـراث فرهنگـی اسـتان یـزد بـا اشـاره به 

پرداخـت 2۴00 میلیـون ریـال یارانـه سـود و 

تسـهیات بـه طرح هـا و تاسیسـات بخـش 

گردشـگری از ابتـدای امسـال تاکنـون، تهیـه 

بسـته و مشـوق های سـرمایه گذاری در بخش 

گردشـگری را عامـل محـرک و افزایش انگیزه 

فعـاالن و سـرمایه گذاران در راسـتای توسـعه 

گردشـگری و زیـر سـاخت های آن دانسـت.

بـا اشـاره بـه ایـن کـه »محمـد میرشمسـی« 

بـا اشـاره بـه ایـن کـه از ابتـدای سـال تاکنون 

تسـهیات  سـود  یارانـه  ایـن  طـرح  شـش 

بسـته  تهیـه  افـزود:  کرده انـد،  دریافـت  را 

بخـش  در  سـرمایه گذاری  مشـوق های  و 

گردشـگری عامـل محـرک و افزایـش انگیـزه 

فعـاالن و سـرمایه گذاران در راسـتای توسـعه 

گردشـگری و زیـر سـاخت های آن اسـت کـه 

در ایـن مـدت، مبلـغ دو هـزار و ۴00 میلیـون 

ریـال ایـن یارانـه سـود پرداخت شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: تسـهیات بانکـی احـداث 

تاسیسـات گردشـگری بـا نـرخ سـود مصوب 

از  پـس  مرکـزی  بانـک  سـوی  از  اباغـی 

تخصیـص اعتبـار و تصویـب از طریـق کارگروه 

هـای مربوطـه نظیـر کارگـروه تسـهیل و رفـع 

موانع تولید اسـتان و دیگـر بخش ها از طریق 

بانـک های عامل اسـتانی پرداخت می شـود.

بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط عمومی 

پایـان  در  میرشمسـی  فرهنگـی،  میـراث 

منابـع  از  کل  اداره  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان 

کمک هـای فنـی و اعتبـاری نـزد وزرات متبوع 

و پـس از انجـام فراینـد اباغـی مبـادرت بـه 

تسـهیات  و کارمـزد  سـود  یارانـه  پرداخـت 

یارانـه  مشـمول  طرح هایـی  البتـه  می کنـد، 

پروانـه  دارای  کـه  می شـوند  تسـهیات 

باشـند. بهره بـرداری 

پرداخت سود 2400 میلیونی 
یارانه سود و تسهیالت گردشگری

تدابیر لغو سفرها در حالت ویژه

معاون گردشـگری کشـور با بیان اینکه همه فعاالن گردشـگری درباره لغو سـفرها با 
مـردم همراه هسـتند، گفـت: اطاعیه های وزارت بهداشـت و شـورای تامین اسـتانها 
مبنای فعالیت های گردشـگری شـود.ولی تیمـوری معاون گردشـگری وزارت میراث 
فرهنگـی بـه خبرنـگار مهر گفت: صنعت گردشـگری اخـاق مدار اسـت و فعاالن این 
صنعت اگر ببینند که اتفاقی خارج از اراده افراد موجب ابطال سـفری یا کاری شـده 
حتمـًا همراهـی می کننـد در واقع دفاتر مسـافرتی بـا هتل داران یا دفاتر مسـافتی با 
راهنمایـان و حتـی بـا مـردم این همراهـی را انجام خواهنـد داد. اخاق ایـن را حکم 
می کنـد تـا بـه مـردم تحمیـل نشـود کـه پـروازی چـون چارتـر یـا سیسـتمی پس 
حتمـًا بایـد هزینه کنسـلی آن پرداخت شـود آن هـم در صورتی که اراده افـراد در این 
زمینـه دخیـل نبوده اسـت. بنابراین همیشـه توصیـه می کنیم که فعاالن گردشـگری 
بـا مردمـی کـه در حـال حاضـر امـکان سـفر ندارنـد ایـن همراهـی را انجـام دهنـد.
وی در ادامـه بیـان کـرد: اکنـون در شـرایطی قـرار گرفته ایـم کـه برخـی از ایرالین هـا 
پروازهـای خـود را بـه ایران کنسـل کرده اند و سـخت گیـری می کننـد از طرفی مردم 
هـم نمی خواهنـد بـه منطقه ای بروند که آن شـهر اکنـون درگیر ویروس کروناسـت و 
اینکـه بـرای سـفر به مقاصد دیگر دچار تردید هسـتند. وزارت بهداشـت هم به عنوان 
متولـی تخصصـی، همـواره اعـام می کند کـه به مناطق ریسـک پذیر سـفر نکنید. 

ته
نک

و سـرانجام با شکایت رسـمی اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
کرمـان و یـک موسسـه مـردم نهـاد دیده بـان در کرمـان، رای 
دادگاه کیفـری عنبرآبـاد در ۱۳ بهمـن امسـال، بهره بـرداری از 
کوهـی کـه قلعـه ی تاریخـی سـموران روی آن قـرار داشـت را 
»حفـاری غیرمجـاز« اعـالم کرد. قلعـه ای تاریخی کـه 2۳ آبان 
بـه شـماره ۳۱۱۳9 در فهرسـت آثار ملـی به ثبت رسـید.اقدامی 
کـه حتـی در حکـم رای صـادر شـده نیـز دربـاره ی آن این طـور 
نوشـته شـده اسـت »مدیـر عامل یک شـرکت سـنگ بـه وارد 
کـردن آسـیب و خرابی بـه اثر فرهنگی و تاریخی قلعه سـموران 
عنبرآبـاد متهـم شـد، اقدامـی که بـه تزلـزل بنیان اثـر فرهنگی 
از طریـق انجـام عملیـات معدنـی اسـتخراج سـنگ رخ داده 
اسـت.«بهره بردار معـدن از زمـان آغاز انجام عملیـات معدنی و 
اسـتخراج سـنگ در آن محدوده، براسـاس تفاهم نامه ها متعهد 
بـه تجـاوز نکردن به قلعه سـموران شـده بـود، اما طبـق گزارش 
بازدید ماموران میراث فرهنگی و کارشناسـان رسـمی که گزارش 
آن هـا در پرونـده ی شـکایت ها وجـود دارد، به محـدوده توافق 

شـده اکتفا نشـده  بود.

گردشگری
میراث

مراکز اقامتی استان کرمان هتل ها ضدعفونی می شوند
در نوروز 1399 افزایش قیمت ندارند هتلـدارن  جامعـه  رییـس 

هتل هـا  ضدعفونـی  از  ایـران، 
خبـر داد و گفـت:  دسـتوری به 
هتل هـا بـرای پذیـرش نکـردن 

اسـت. نشـده  داده  خـاص  شـهرهایی  مسـافران 
جمشـید حمـزه زاده در گفت وگـو بـا ایسـنا بـه افزایـش 
کنلسـی رزرو هتل هـا بـه دنبـال سـرایت ویـروس کرونا 
بـه ایـران اشـاره کـرد و افـزود: همـه هتل هـا، پیـش از 
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزارت  آنکـه 
دسـتی دسـتورالعمل بهداشـتی مقابله با ویـروس کرونا 
را ابـاغ کنـد، وارد عمـل شـده و مراقبت هـای بهداشـتی 
تمـام  اقامتـی خواسـته ایم  از مراکـز  آغـاز کرده انـد.  را 
تجهیـزات را ضدعفونـی کننـد و توجـه جـدی در وضـع 

موجـود داشـته باشـند.

او بـا بیـان این که کنسـلی هتل ها مطابق با بخشـنامه ها 
و دسـتورالعمل های وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
وضعیـت  هنـوز  و  می شـود  انجـام  دسـتی  صنایـع  و 
اضطـراری اعـام نشـده اسـت کـه طبـق آن کنسـلی ها 
را  فورس مـاژور  شـرایط  تاکیـد کـرد:  اعمـال کنیـم،  را 
دولت هـا تعییـن می کننـد تا قبـل از آن، هتل ها و سـایر 
مراکـز خدمـات گردشـگری نمی تواننـد چنیـن وضعیتی 
را اعـام کننـد. بـه اضافـه این کـه شـرایط فورس مـاژور 
اعـام  وقـت  هـر  و  شـده  تعریـف  دسـتورالعمل ها  در 
کنننـد مـا مطابـق آن رفتـار می کنیـم و پـول مـردم را 

برمی گردانیـم.
حمـزه زاده دربـاره اعمـال محدودیت در پذیرش مسـافر 
بـا توجـه به سـرایت ویروس کرونـا در پهنـه جغرافیایی 
بیشـتری از کشـور، اظهـار کـرد: هیـچ محدودیتـی در 
هتـل  ذات  اسـت.  نشـده  تعییـن  مسـافر  پذیـرش 
پذیـرش  از  نمی توانـد  نتیجـه  در  اسـت،  مهمانپذیـری 

مسـافر خـودداری کنـد.

میـراث  فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایـع  دسـتی  و  گردشـگری 
اسـتان کرمـان از افزایش نیافتن 
اسـتان  اقامتـی  مراکـز  قیمـت 

داد. خبـر   1399 نـوروز  در  کرمـان 
بـه گـزارش میـراث آریـا و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
کرمان، فریدون فعالی در نشسـت مشـترک بـا مدیران مراکز 
اقامتـی و دفاتر خدمات مسـافرتی اسـتان کرمـان اظهار کرد: 
»نـرخ تمامـی اماکـن اقامتـی اسـتان کرمـان از قبیـل هتل، 
مهمان پذیـر، اقامتگاه هـای بوم گـردی و خانه هـای مسـافر در 
ایـام نـوروز 1399 ثابـت اسـت و مدیـران ایـن اماکـن موظف 

بـه اجـرای نرخ نامـه مصوب هسـتند.«

او در ادامـه بـا تاکیـد بر اینکه بایـد اقدامات پیشـگیرانه برای 
مقابلـه با شـیوع بیمـاری کرونـا در مراکز اقامتی لحاظ شـود، 
هـای  روش  آمـوزش  »بـه زودی کارگاه هـای  تصریـح کـرد: 
مقابلـه بـا این بیمـاری ویژه مدیـران و کارکنـان مراکز اقامتی 

اسـتان کرمـان برگزار می شـود.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه خوشـبختانه تا این لحظه گزارشـی 
از ابتـای فـرد یـا افـرادی بـه بیماری کرونـا در اسـتان کرمان 
گـزارش نشـده اسـت، تصریـح کـرد: »در صـورت تـداوم این 
مسـئله شـاهد تغییـر مسـیر بیشـتر گردشـگران بـه سـوی 
اسـتان هـای جنـوب شـرق کشـور بـه ویژه اسـتان کرمـان در 

ایـام نـوروز 1399 خواهیـم بود.«
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گزارش
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گردشگری

آغاز یک رقابت فرهنگی هنری با هدف معرفی 
جاذبه های گردشگری ایران

»ایـران  فیلـم  و  عکـس  جشـنواره 
جاذبه هـا  محـور  بـا  دیـد«  بایـد  را 
در  کشـورمان  ظرفیت هـای  و 
فعالیت هـای  بـا  مرتبـط  حوزه هـای 
سـوی کانـون  از  صنایع دسـتی،  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 
جهان گـردی و اتومبیل رانـی جمهوری اسـامی ایـران، کلید خورد.
 ایـن جشـنواره فرهنگـی هنـری بـا توجـه بـه رسـالت و اهـداف 
کانـون و وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی در 
امر فرهنگ سـازی و کمک به توسـعه صنعت گردشـگری کشـور، 

برگـزار می شـود.
کانـون  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  فـوق،  جشـنواره  دبیرخانـه 
پتانسـیل های  تجمیـع  جهـت  در  واتومبیل رانـی  جهان گـردی 
راسـتای  در  آن  و گسـترش  فیلـم  و  عکـس  حـوزه  هنرمنـدان 
ارتقـای فرهنـگ گردشـگری، تهیـه بانـک تصویـری و ویدئویی از 
جاذبه هـای گردشـگری و بهره گیـری از آنهـا در معرفی هرچه بهتر 
صنعت گردشـگری ایران، اسـتفاده از ظرفیت باالی گردشـگری و 
معرفـی مکان هـای کمتـر شـناخته شـده به منظور توزیع مناسـب 

سـفر در همـه مناطـق را بـه عنـوان اهـداف اصلـی ایـن جشـنواره 
فرهنگـی اعـام کـرده اسـت.

بـر اسـاس فراخـوان جشـنواره فیلـم و عکـس »ایـران را بایـد 
دیـد«، آثـار ارسـالی می تواننـد با موضـوع تمام حوزه هـای مرتبط 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  فعالیت هـای  بـا 
)میـراث ملمـوس و نا ملموس( و جاذبه های صنعت گردشـگری 

کشـور بـه ویـژه مناطـق کمتر شـناخته شـده، تهیه شـوند.
از  ترکیبـی  را  جشـنواره  دبیرخانـه  بـه  رسـیده  آثـار  داوری 
صاحب نامـان و صاحب نظـران حوزه هـای سـینما و عکس کشـور 

بـر عهـده دارنـد.
َازنـاوه اسـتاد دانشـگاه و مولـف کتاب هـای  سـعید محمـودی 
مولـف  و  دانشـگاه  اسـتاد  فرزانـه  ایران شناسـی، کاوه  عکاسـی 
کرمانـی  روح  زنـده  مسـعود  عکاسـی،  کتاب هـای  تخصصـی 
مدیرعامـل و رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسـی میراث فرهنگی 
ایـران و دبیـر سـه دوره جشـنواره بین المللـی فجـر، داوران حـوزه 

عکـس خواهنـد بـود.
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 پیام
زیست

خبر

و  سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بلوچســتان گفــت: حــق آبــه تــاالب بیــن المللــی 
هامــون از محــل چــاه نیمــه هــای سیســتان وارد 

تــاالب شــد.
ــع  ــه جام ــه برنام ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــردان بی پورم
مدیریــت یــک پارچــه تــاالب هامــون و پیگیــری 
ــاالب  ــه ت ــی مــدت انجــام شــده، حــق آب هــای طوالن
بیــن المللــی هامــون بــا توجــه بــه نیــاز آبــی تــاالب و 
موضوعــات محیــط زیســتی متناســب بــا آن از محــل 
چــاه نیمــه هــای سیســتان تأمیــن و وارد تــاالب مــی 

شــود.
وی افــزود: حــق آبــه تــاالب از محــل چــاه نیمــه هــای 
ــاالب  ــتی ت ــط زیس ــاز محی ــاس نی ــر اس ــتان ب سیس
ــی و  ــوری و گیاه ــای جان ــه ه ــات گون ــای حی و احی
همچنیــن کنتــرل نقــاط بحرانــی در تــاالب بــرای 
ــای  ــق ه ــق تواف ــار و ... طب ــردو غب ــده گ ــرل پدی کنت

ــود. ــی ش ــام م ــه انج ــورت گرفت ص
و  سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بلوچســتان اشــاره کــرد: وســعت تــاالب بیــن المللــی 
ــار و  ــردو غب ــی گ ــای بحران ــون ه ــود کان ــون، وج هام
وزش بادهــای 120 روزه موجــب ایجــاد پدیــده گردوغبار 
در منطقــه سیســتان مــی شــود کــه ایــن اداره کل بــرای 
ــط  ــدف محی ــا ه ــار ده ه ــن موضــوع در کن ــرل ای کنت
زیســتی دیگــر برنامــه حــق آبــه تــاالب از محــل چــاه 
نیمــه هــا را مدنظــر دارد تــا بــا ورود آب بــه دریاچــه در 
طــول ســال بــا احیــای پوشــش گیاهــی و ســایت های 
پرنــدگان مهاجــر و ... بــه منظــور تحقــق هــدف احیــای 
تــاالب بیــن المللــی هامــون اقدامــات موثــر و ســازنده 

ای انجــام دهــد.
پورمــردان افــزود: حــق آبــه تــاالب بیــن المللــی هامون 

از محــل چــاه نیمــه هــا و ده هــا طــرح و پــروژه 
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــل پ ــی از قبی ــی و اجرای مطالعات
ــه  ــت آب ب ــور هدای ــال و ... بمنظ ــر کان ــی، حف الیروب
مناطــق بحــران خیــز از جملــه برنامــه هــای ایــن اداره 
کل مــی باشــد. کــه خوشــبختانه طبیعــت زیبــای امروز 
سیســتان، هــوای نســبتًا خــوب، ســبز شــدن حاشــیه 
ــرای  ــرای چ ــب ب ــتر مناس ــش بس ــا، پیدای ــاده ه ج
دام هــا و احشــام، رونــق صیــد و صیــادی و کشــت و 

کارهــای امــروز مــردم سیســتان عــاوه بــر لطــف الهــی 
ــداوم  ــای م ــارش ه ــر و موجــب ب ــه سرمنشــاء خی ک
ــبانه روزی و  ــای ش ــاش ه ــون ت ــود، مره ــال ب امس
خســتگی ناپذیــر محیــط بانــان و دوســتداران محیــط 

ــه اســت. زیســت در منطق
و  سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــبانه روزی  ــش ش ــرد: پای ــان ک ــتان خاطرنش بلوچس
تــاالب بیــن المللــی هامــون و مبــادی ورودی آب 
تــاالب، بازگشــایی مبــادی ورودی آب در خاکریــز 
ــن ورودی هــا، اجــرای  ــد مســتمر از ای مــرزی و بازدی

طــرح هــای هدایــت آب بــه کانونهــای مناطــق بحرانــی 
ــات  ــاالب و انجــام مطالع ــف ت ــای مختل و قســمت ه
کارشناســی توســط تیــم فنــی و محیــط بانــان ســخت 
ــیاب ورودی  ــم از س ــا بتوانی ــد ت ــب ش ــوش موج ک
ــرداری مفیــد و اصولــی را  ــه منطقــه حداکثــر بهــره ب ب

ــم. ببری
از دشــتهای  آبهــای ســیابی  روان  داد:  ادامــه  وی 
اطــراف و حــق آبــه از محــل چــاه نیمــه های سیســتان 
ــاالب  ــرای ت ــن آب ب ــع تأمی ــا منب در حــال حاضــر تنه
بیــن المللــی هامــون در جهــت حفــظ و احیــای ایــن 
ــار  ــی اقش ــت و زندگ ــر در زیس ــزرگ و موث ــاالب ب ت

مختلــف مــردم سیســتان اســت، لــذا حفاظــت محیــط 
ــرده و  ــذار نک ــچ کوششــی فروگ زیســت اســتان از هی
بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع مطالعاتــی و اجرایــی 
اهــداف محیطزیســتی متعــددی را بــا همــکاری و 
مشــارکت عمومــی در تــاالب همچــون گذشــته دنبــال 

خواهــد کــرد.
دلیــل  بــه  امســال  افــزود:  پایــان  در  پورمــردان 
پیشــگیری از برداشــت هــای بــی رویــه کــه در ســنوات 
گذشــته اتفــاق مــی افتــاد و میــزان کمــی از حــق آبــه 
زیســت محیطــی بــه تــاالب هامون می رســیده اســت؛ 
ایــن اداره کل اقــدام بــه رهاســازی حــق آبــه در اواخــر 

ورود حق آبه به تاالب بین المللی هامون
حق آبه تاالب هامون بر اساس نیاز محیط زیستی تاالب و احیای حیات گونه های جانوری و گیاهی است

دریاچـه و تـاالب بین المللـی هامـون سـومین دریاچـه بزرگ ایـران پـس از دریاچه خـزر و دریاچه 
ارومیـه، هفتمیـن تـاالب بین المللـی جهـان و یکـی از ذخیره گاه هـای زیسـت کره در ایـران اسـت. 
دریاچه و تاالب هامون در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقع شـده اند.این دریاچه از سـه دریاچه 
کوچـک بـه نام هـای هامون پـوزک، هامـون سـابوری و هامـون هیرمند تشـکیل شده اسـت که در 
زمـان فراوانـی آب بـه هم می پیوندند و دریاچه مشـترک هامون بین افغانسـتان و ایران را تشـکیل 
می دهنـد. رودخانـه هیرمنـد شـریان اصلـی ورود بـه هامـون و رودخانه هـای خـاش رود، فـراه، 

هـاروت رود، شـوررود، حسـین آباد و نهبنـدان بـه هامـون می ریزند.

پورمـردان: پایش شـبانه روزی تـاالب بین المللی 
هامـون و مبـادی ورودی آب تـاالب، بازگشـایی 
مبـادی ورودی آب در خاکریـز مـرزی و بازدیـد 
مسـتمر از ایـن ورودی هـا، اجـرای طـرح هـای 
هدایـت آب بـه کانونهای مناطق بحرانی و قسـمت 
هـای مختلف تاالب و انجام مطالعات کارشناسـی 
توسـط تیـم فنـی و محیـط بانـان سـخت کـوش 
موجب شـد تا بتوانیم از سـیالب ورودی به منطقه 

حداکثـر بهـره بـرداری مفیـد و اصولـی را ببریم.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ایــذه 
ــای شــهری  ــه ه ــه زبال ــه تخلی ــا اشــاره ب ب
ایــذه در محلــی در محــدوده شــهری، از 
پیگیــری قضایــی علیــه شــهرداری در ایــن 

ــر داد. ــوص خب خص
احمــد امیــری بــا اشــاره بــه مشــکات 
ــذه،  ــهری ای ــای ش ــه ه ــن زبال ــل دف مح
اظهــار کــرد: پیــش از ایــن زبالــه هــای 
ــن  ــل دف ــذه در مح ــتایی ای ــهری و روس ش
زبالــه در روســتای راســوند انجــام مــی شــد 
امــا اهالــی روســتا از تخلیــه زبالــه در ایــن 

ــد. ــری کردن ــکان جلوگی م
وی افــزود: متاســفانه شــورای تامیــن وقــت 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــت م ــذه در اردیبهش ای
جلســه ای کــه ظاهــرا مســئوالن وقــت 
محیــط زیســت در آن حضــور نداشــتند، 
ــه تبعــات اجتماعــی کــه در روســتای  ــا ب بن
راســوند ایجــاد شــده بــود، بــه اشــتباه 
ــه شــهری  ــه زبال ــه تخلی ــت ک ــم گرف تصمی
ــاه در  ــک م ــدت ی ــرای م ــل ب ــذه حداق ای
ــا " انجــام شــود  ــوره ه ــام "ک ــه ن ــی ب محل
امــا اکنــون پــس از 9 مــاه همچنــان زبالــه 
ــی  ــه م ــکان تخلی ــن م ــای شــهری در ای ه
ــه  ــل ب ــال تبدی ــاله در ح ــن مس ــود و ای ش
ــن  ــه ای ــی ک ــن اســت در حال یــک کار روتی
تصمیــم، غیرتخصصــی و غیرکارشناســی 

ــود. ب
امیــری ادامــه داد: هرچنــد محــل دفــن 
زبالــه در راســوند معضــات و مشــکات 
کل  در  حداقــل  امــا  داشــت  زیــادی 
ــد. ــی ش ــوده م ــل آل ــک مح ــتان، ی شهرس
وی گفــت: در حــال حاضــر زبالــه هــای 
شــهری ایــذه در محلــی بــه نــام " کــوره ها " 
و زبالــه هــای روســتاها نیــز در مــکان هــای 
دیگــر تخلیــه مــی شــود و شــاهد پراکندگــی 
دفــن زبالــه در شهرســتان هســتیم کــه ایــن 
مســاله دردســرها و چالــش هــای مدیریــت 

پســماند را چنــد برابــر کــرده اســت.
ــتیم  ــاش هس ــرد: در ت ــح ک ــری تصری امی
از تخلیــه زبالــه هــای شــهری ایــذه در ایــن 
مــکان جلوگیــری کنیــم و در ایــن خصــوص 

پیگیــری قضایــی در حــال انجــام اســت.

کار
شکارچی متخلف به خدمات عمومی رایگان ش

در فامنین محکوم شد
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــکارچی  ــی ش ــم قاض ــا حک ــت: ب ــن گف فامنی
ــه انجــام 300  ــوش وحشــی ب ــج ســر خرگ پن
ســاعت خدمــات عمومــی رایــگان در محیــط زیســت ایــن 

شهرســتان محکــوم شــد.
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــکندری روز دوش ــد اس مجی
اظهــار داشــت: یــک شــهروند فامنینــی بــا حضــور در یکــی 
از روســتاهای اطــراف ایــن شهرســتان پــس از شــکار 
ــه  ــرداری از صحن ــم ب ــه فیل ــدام ب ــوش اق ــر خرگ ــج س پن
ســاخی خرگــوش هــا و قــرار دادن فیلــم و تصاویــر آن در 

ــود. ــرده ب صفحــه شــخصی اینســتاگرام خــود ک
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت فامنیــن اظهــار 
داشــت: تیــم هــای یــگان حفاظــت بــا رصــد فضــای 
مجــازی ایــن فــرد را شناســایی و تحویــل مرجــع قضایــی 

ــد. دادن
ــر پرداخــت  اســکندری بیــان کــرد: قاضــی دادگاه عــاوه ب

ــرر  ــان ض ــزار توم ــون و 250 ه ــه 2 میلی ــف ب ــن متخل ای
ــاه  ــل 6 م ــه تحم ــم را ب ــط زیســت، مته ــه محی ــان ب و زی
حبــس محکــوم کــرده بــود کــه حبــس آن بــه 300 ســاعت 
زیســت  محیــط  حــوزه  در  رایــگان  عمومــی  خدمــات 

ــت. ــر یاف ــن تغیی فامنی
وی ادامــه داد: بــه طــور حتــم بــرای تغییــر نگــرش ایــن 
شــکارچی متخلــف نســبت بــه محیــط زیســت و آشــنایی 
بــا آثــار مثبــت آن، کتــاب هایــی بــرای مطالعــه در اختیــار 
او قــرار مــی گیــرد همچنیــن از تــوان ایــن محکــوم بــرای 

پاکســازی طبیعــت از زبالــه نیــز اســتفاده مــی شــود.
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت فامنیــن بیــان 
کــرد: ایــن شــکارچی جــوان بــدون ســابقه تخلــف شــکار 
و صیــد و از افــراد بومــی منطقــه اســت کــه بــا اســتفاده از 
ســاح دارای مجــوز اقــدام بــه شــکار پنــج ســر خرگــوش 
6 منطقــه  دارای  بــود. همــدان  در ســه مرحلــه کــرده 

ــت. ــوع اس ــکار ممن ــه ش ــده و 11منطق ــت ش حفاظ

درپــی گــزارش شــدن مــواردی از ابتــا بــه »کروناویــروس« 
در ایــران و لــزوم رعایــت اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کاهــش 
انتقــال ایــن ویــروس رییــس اداره محیــط زیســت انســانی 
ــک ها،  ــتفاده از ماس ــش اس ــاره افزای ــا اش ــران ب ــتان ته اس
ــک ها و  ــرد: ماس ــه ک ــده و... توصی ــی کنن ــای ضدغفون ژل ه
دســتمال های کاغــذی  پــس از اســتفاده داخــل کیســه های 
ــه  ــازن زبال ــا مخ ــه ی ــطل زبال ــه س ــرار داده و ب ــته ق در بس

منتقــل شــود.
فاطمــه اکبرپــور در گفــت و گــو بــا ایســنا ادامــه داد: همانطور 
ــا زباله هــای خــود  ــوزش داده می شــود ت ــردم آم ــه م ــه ب ک
را در کیســه در بســته قــرار دهنــد، از مدیــران اجرایــی 
پســماند، شــهرداری ها و پیمانــکاران مربوطــه و کارگــران 
ــا  ــه ب ــی مواجه ــه چگونگ ــی رود در زمین ــار م شــهرداری انتظ
ــای الزم را  ــروس آموزش ه ــه کروناوی ــوده ب ــماندهای آل پس
ــه  ــازن زبال ــردن مخ ــی ک ــوزه ضدعفون ــم در ح ــد و ه ببینن
و هــم در حــوزه جمــع آوری و رعایــت بهداشــت فــردی 
آموزش هــای الزم را ببیننــد چراکــه ایــن افــراد هنــگام 
ــی  ــا ایــن زباله هــای عفون ــاط بیشــتری ب جمــع آوری در ارتب

ــتند. هس
ــواع ویروس هــای دیگــر نیــز در  ــه اینکــه ان ــا اشــاره ب وی ب
گذشــته وجــود داشــته اســت و پیش بینی هــای الزم در 
مراکــز درمانــی شده اســت، اظهارکــرد: در مراکــز درمانــی 
پســماندها را بــه چنــد دســته تفکیــک می کننــد ماننــد 
ــپزخانه و...  ــای اداری، آش ــادی در بخش ه ــماندهای ع پس

، پســماندهای عفونــی و تیــز و برنــده. پســماندهایی کــه در 
بخش هــای ایزولــه و قرنطینــه مراکــز درمانــی تولیــد شــود 
حکــم پســماند عفونــی را دارنــد و بایــد جداگانــه بــه همــراه 
پســماند تیــز و برنــده در مبــدا یعنــی مراکــز درمانــی توســط 

دســتگاه های سترون ســاز ضدعفونــی شــوند.
اکبرپــور ادامــه داد: در برخــی از مراکــز درمانــی توســط  
ِســَتْرَون  کاو«  »هیــدرو  و  کاو«  »اتــو  دســتگاه های 
توســط  آن هــا  از  برخــی  در  و  می کننــد  )اســتریل( 
دســتگاه هی »کمــی کاو« و بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی 
می کننــد. را گندزدایــی  پســماندها  »پرســیدین«  ماننــد 
رییــس اداره محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران تاکیــد 
ــرای  ــه ب ــتان هایی ک ــژه بیمارس ــتان ها و به وی ــرد: بیمارس ک
ــا در نظــر  ــه ویــروس کرون ــا مبتــا ب بیمــاران مشــکوک و ی
ــه  ــماندها ب ــال پس ــل از انتق ــا قب ــد حتم ــده اند بای گرفته ش
مراکــز دفــع ماننــد »آراد کــوه« یــا هرجــای دیگــر در ســطح 
ــی  ــه ضدعفون ــرا ک ــد چ ــازی کنن ــا را سترون س ــتان آن ه اس

ــد. ــت نمی کن ــر کفای ــردن دیگ ک
ــل  ــی در مح ــای عفون ــه زباله ه ــان اینک ــن بی ــور ضم اکبرپ
ــود،  ــع می ش ــماندها دف ــایر پس ــدا از س ــماند ج ــع پس دف
گفــت: گرچــه ایــن اقدامــات دربــاره پســماندهای عفونــی از 
ــا  ــود ام ــی ب ــف قانون ــررات و تکالی ــزو مق ــز ج ــته نی گذش
ــود  ــتر ش ــا بیش ــد و مراقبت ه ــد تاکی ــی بای ــرایط فعل در ش
تــا شــرایط تحــت کنتــرل باشــد تــا هــم ســرایت ویــروس 
ــه پســماندها را  ــی ک ــم خودروهای ــد و ه ــا کاهــش یاب کرون

از ســطح شــهر بــه مراکــز دفــع پســماند منتقــل مــی کننــد 
ــند. ــت نباش ــار عفون ــل انتش ــود عام خ

ــد جــدا  ــی بای ــرد: پســماندهای عفون ــار ک ــه اظه وی در ادام
از پســماندهای عــادی حمــل و دفــع شــوند چراکــه مــا 
احتمــال می دهیــم کــه شــاید یــک مرکــز درمانــی بــه 
خوبــی پســماند خــود را ضدعفونــی کنــد امــا ممکــن اســت 
ــام  ــن کار را انج ــی ای ــه خوب ــر ب ــی دیگ ــز درمان ــک مرک ی
ــی جــدا از یکدیگــر  ــن پســماند عــادی و عفون ندهــد بنابرای
ــه روش  ــادی ک ــا پســماندهای ع ــود ت ــع می ش ــل و دف حم

ــوند.  ــوده نش ــد، آل ــی دارن ــماند عفون ــی از پس ــع متفاوت دف
اکبرپــور در پایــان گفــت: در حــال حاضــر اســتفاده بیشــتر از 
ماســک ، دســتکش، دســتمال کاغــذی و... موجــب افزایــش 
چنــد 10 میلیونــی ایــن پســماندها طــی هــر روز شــده اســت. 
ــد  ــردم بای ــه م ــی و چ ــز درمان ــه مراک ــرایط چ ــن ش در ای
ــد و حتمــا زباله هــای خــود  مراقبت هــای الزم را انجــام دهن
ــد همچنیــن مســووالن  را در کیســه های در بســته قــرار دهن
ــد. ــاذ کنن ــی اتخ ــرای گندزدای ــدات الزم را ب شــهرداری تمهی

ــایش و  ــالی، فرس ــاوری آب، خشکس ــعه فن ــتاد توس ــر س دبی
محیــط زیســت معاونــت علمــی گفــت: تغییــر کاربــری اراضــی 
جنگلــی بــه اراضــی کشــاورزی و اراضــی مســکونی یــا جــاده در 

ــر دارد. ایجــاد ســیل تاثی
آب،  فنــاوری  توســعه  ســتاد  دبیــر  ابراهیمــی  قلــی  نــادر 
خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی 
ــق  ــیل در مناط ــاد س ــاره ایج ــوری درب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــروز  ــث ب ــی باع ــرایط اقلیم ــر ش ــت: تغیی ــور گف ــی کش جنوب
رخداد هایــی ماننــد ســیل می شــود. مثــا در مــدت زمانــی کوتــاه 

توصیه هایی درباره نحوه 
دفع زباله های ویروسی

سالمت

تاالب

وضعیت تاالب های آذربایجان غربی مناسب است

سایت جدید برای دفن پسماندهای عفونی 
بیمارستان های معین کرونا

کل  اداره  فنـی  معـاون 
زیسـت  محیـط  حفاظـت 
آذربایجـان  غربی گفت: پس 
بـه وضعیـت  اسـتان  اخیـر تاب هـای  بارش هـای  از 
مطلوب نزدیک تر شـدند.»حجت جباری« روز دوشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه وضعیـت 
مناسـب تاالب هـای آذربایجان غربی در سـال گذشـته، 
اظهـار داشـت: بـا توجه نزوالت چشـم گیر آسـمانی در 
سـال گذشـته و الیروبـی انهـار و کانـال هـای منتهی به 
تاالب هـا، وضعیـت مناسـبی در اسـتان حاکـم بـود؛ در 
پاییـز سـال جـاری هـم هرچنـد بارندگی هـا مناسـب 
آبگیـری  زمسـتان  در  بارش هـا  آغـاز  بـا  ولـی  نبـود، 

تاالب هـا نیـز آغـاز شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در آذربایجان غربـی 30 تاالب دائمی 
و فصلـی، لـب شـور یـا شـیرین، طبیعـی و یـا انسـان 
سـاخت وجـود دارد، اضافه کرد: از میـان آن ها 16 تاالب 

دائمـی و 1۴ تـاالب فصلی اسـت که عاوه بـر این موارد 
تعـداد 15 آب بنـد و 20 مورد سـد نیز وجـود دارد.

وی ادامـه داد: 6 تـاالب از تاالب هـای اسـتان متشـکل 
علـی،  بابـا  قوپـی  تـاالب  ارومیـه،  دریاچـه  تـاالب  از 
 3  ( یادگارلـو  و  شـورگل  سـنگی،  درگـه  تاالب هـای 
تـاالب در قالـب یـک سـایت( و تـاالب کانـی بـرازان 
در کنوانسـیون رامسـر بـه ثبـت رسـیده انـد. جبـاری با 
بیـان اینکـه از عناویـن بیـن المللـی دیگر می تـوان به 
ذخیـره گاه زیسـتکره بـرای تـاالب دریاچـه ارومیـه نیز 
اشـاره کـرد، افـزود: همچنیـن از عناویـن ملـی بـرای 
تاالب هـای اسـتان می تـوان به تـاالب دریاچـه ارومیه 
بـه عنـوان پـارک ملی، تـاالب نوروزلـو به عنـوان منطقه 
حفاظـت شـده، تـاالب کانـی بـرازان بـه عنـوان پناهگاه 
حیـات وحـش و تاالب هـای آغ گل ماکـو، گـرده قیط و 

ممینـد بـه عنـوان منطقـه شـکار ممنـوع اشـاره کرد.

سـامت،   کمیسـیون  رئیـس 
خدمـات  و  محیط زیسـت 
شـهری شـورای شـهر تهـران از 
راه انـدازی سـایت جدیـدی در 
نزدیکـی آرادکـوه بـرای دفـن زباله های عفونی بیمارسـتان  

 هـای معیـن کرونـا خبـر داد.
بـه گـزارش »نماینـده«، زهـرا صدراعظـم نـوری رئیـس 
کمیسـیون سـامت،  محیـط زیسـت و خدمـات شـهری 
شـورای شـهر تهـران  درباره سـایت جدید دفـن زباله های 
عفونـی بیمارسـتان هایی کـه از بیمـاران مبتـا بـه کرونـا 
بهداشـتی  دفـن  سـایت  گفـت:  می کننـد،  نگهـداری 
پسـماندهای بیمارسـتانی یعنـی پسـماندهای عفونـی و 
زباله هـای  دفـن  محـل  در  مدت هاسـت کـه  خطرنـاک 
تهـران، آرادکـوه اسـت،  امـا بـا توجـه بـه آنکه ظرفیـت این 
سـایت تکمیل شـده اسـت،  مکان دیگری تعبیه شـده تا 

پسـماندها در آن محـل دفـن شـود. 
او درباره موقعیت مکانی سـایت جدید، گفت: این سـایت 
نیـز در همـان محـدوده آرادکوه قـرار دارد و زباله ها با رعایت 
تمهیدات بهداشـتی و شـرایط مناسـب به آنجا انتقال داده 

می شوند.
پسـماندهای  انتقـال  شـرایط  خصـوص  در  نـوری 
بیمارسـتان های معیـن کرونا بـه محل  دفن اظهار داشـت: 
زباله های بیمارسـتانی حتما باید در کیسـه ها و سطل های 
بی خطرسـازی  و  اتـوکاو  از  بعـد  و  گیرنـد  قـرار  مجـزا 
جمـع آوری و از زباله هـای عـادی جدا شـوند. همچنین در 
هنـگام حمـل بـه صـورت جداگانـه منتقـل و در محل های 
جداگانه دفن می شـوند.رئیس کمیسیون سامت،  محیط 
زیسـت و خدمات شـهری شـورای شـهر تهران درخصوص 
اقدامـات بهداشـتی کـه بـرای کارگـران خدمات شـهری در 
حین نظافت و پاکسـازی شـهر درنظر گرفته شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: در جلسـه ای کـه بـه همیـن منظـور برگـزار 
شـد، مدیرعامل سـازمان پسـماند شـهرداری و نمایندگان 
مناطق نیز حضور داشـتند و مقرر شـد، تاکید بیشـتری به 
پیمانـکاران شـود تـا دسـتورات الزم را به کارگـران بدهند و 
موارد پیشـگیری را رعایت کنند و بهداشـت فـردی کارگران 
بیـش از گذشـته رعایت شـود و همچنین شسـتن مرتب 
دسـت ها و اسـتفاده از دستکش و ماسک در حین کار نیز 

در دسـتور کار قـرار گیرد. 

اجرای طرح کاپ در مدارس
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار از اجرای طرح کاپ )طرح کاهش 
پسماند( در مدارس، سازمانها و میادین میوه وتره بار منطقه خبر داد.

گزارش 

دفن بدون مجوز 
زباله های ایذه در 

محدوده شهری

شی
 پا

لچ
اعتراض فعاالن محیط زیست به مالچ پاشی ما

نفتی در خوزستان 
ــط زیســت خوزســتان،  ــاالن محی ــدادی از فع تع
در  نفتــی  مالچ پاشــی  توقــف  خواســتار 
خوزســتان و حفاظــت از زیســتگاه های ماســه ای 

ایــن اســتان شــدند.
ــمن های  ــای س ــت و اعض ــط زیس ــاالن محی ــدادی از فع تع
ــاختمان  ــل س ــنبه در مقاب ــر روز یکش ــی، ظه ــت محیط زیس
ــر  ــرده و تغیی ــع ک ــتان، تجم ــی خوزس ــع طبیع اداره کل مناب
روش مقابلــه بــا بیابان زایــی را در ایــن اســتان خواســتار 
ــوان  ــا عن ــی ب ــتن پاکاردهای ــت داش ــا در دس ــدند.آنها ب ش
بــه  »نــه  ؛  کروناســت«  از  خطرناک تــر  »مالچ پاشــی 
مالچ پاشــی« و »بــه جــای مالچ پاشــی، درخــت بکاریــم« 
ــد. ــد کردن ــتان تاکی ــی در خوزس ــی نفت ــف مالچ پاش ــر توق ب
ــی  ــی نفت ــای مالچ پاش ــز کارگاه ه ــی تجهی ــع در پ ــن تجم ای
در منطقــه »بیــت کوصــر« دشــت آزادگان، در روزهــای اخیــر 
و ذخیــره ســازی مالــچ نفتــی در روز گذشــته در ایــن منطقــه 

بــوده اســت.

ــمن  ــو س ــت و عض ــط زیس ــال محی ــفندیاری فع ــری اس کب
ــروز  ــد دی ــت: در بازدی ــتان گف ــبز خوزس ــه س ــان جلگ دیده ب
ــه  ــن منطق ــه ای ــم ک ــاهده کردی ــر، مش ــت کوص ــه بی از منطق
شــامل مراتــع سرســبز و بــا پوشــش گیاهــی مناســب اســت 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــمار نمی آی ــه ش ــی ب ــق بحران ــزو مناط و ج

مالچ پاشــی داشــته باشــد.
"مالــچ" نوعــی پوشــش بــرای تثبیــت شــن های روان در 
ــه  ــت ک ــال اس ــتان 50 س ــت. در خوزس ــی اس ــق بیابان مناط
از نــوع مالــچ نفتــی بــرای ایــن کار اســتفاده می شــود. 
ــروع  ــس از ش ــال، پ ــه دوم س ــی در نیم ــات مالچ پاش عملی
باران هــای پاییــزه کــه خــاک رطوبــت کافــی بــه دســت 
نهال هــای کهــور  آن  از  پــس  و  آغــاز می شــود  مــی آورد، 
از  در منطقــه کاشــته می شــود. اکنــون 63 هــزار هکتــار 
بــه  تبدیــل  شــن زارهای خوزســتان تغییــر چهــره داده و 
شــده اند. پاکســتانی«  »کهــور  دســت کاشــت  جنگل هــای 

ت
یس

ط ز
حی

م

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
بهمن مـاه  در  متخلـف   12 گفـت:  زنجـان 
سـال  جاری در حـوزه محیـط زیسـت در زنجـان 

شـدند. دسـتگیر 
اسـماعیل قلـی زاده امـروز در گفت و گـو بـا خبرنـگار 
فـارس در زنجـان اظهـار کـرد: برخورد بـا متخلفـان حوزه 

محیـط زیسـت بـه صـورت مسـتمر انجام می شـود.
بـا  زنجـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
در  پرنـده  قطعـه   79 سـال جاری  بهمن مـاه  در  اینکـه  بیـان 
زنجـان شـکار شـده اسـت، بیـان کـرد: از ایـن تعـداد چهـار 

اسـت. بـوده  75 قطعـه طرقـه چـکاوک  قطعـه کبـک و 
رأس  یـک  سـال جاری  بهمن مـاه  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خرگـوش شـکار شـده اسـت، عنـوان کـرد: در ایـن مـاه چهـار 

مـورد شـروع بـه شـکار انجـام شـده اسـت.
10 قبضـه سـاح مجـاز کشـف  قلـی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
و ضبـط شـده اسـت، اضافـه کـرد: سـاح غیـر مجـاز در ایـن 

اسـت. نشـده  بهمن مـاه کشـف 
بـا  زنجـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
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مختلــف مــردم سیســتان اســت، لــذا حفاظــت محیــط 
ــرده و  ــذار نک ــچ کوششــی فروگ زیســت اســتان از هی
بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع مطالعاتــی و اجرایــی 
اهــداف محیطزیســتی متعــددی را بــا همــکاری و 
مشــارکت عمومــی در تــاالب همچــون گذشــته دنبــال 

خواهــد کــرد.
دلیــل  بــه  امســال  افــزود:  پایــان  در  پورمــردان 
پیشــگیری از برداشــت هــای بــی رویــه کــه در ســنوات 
گذشــته اتفــاق مــی افتــاد و میــزان کمــی از حــق آبــه 
زیســت محیطــی بــه تــاالب هامون می رســیده اســت؛ 
ایــن اداره کل اقــدام بــه رهاســازی حــق آبــه در اواخــر 

بهمــن مــاه کــرده اســت کــه امیدواریــم عمــده میــزان 
ــه  ــده ب ــام ش ــزی انج ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج آب را ب
هامــون هیرمنــد و کانــون بحرانــی گــرد و غبــار در جنوب 
ــرکل  ــدی پیــش مدی ــل کنیم.چن ــون منتق ــاالب هام ت
حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
گفتــه بــود: تــاالب هامــون نقــش تاثیرگــذاری در 
ــه در ســال گذشــته  حــوزه اکوسیســتم اســتان دارد ک
ــده  ــری ش ــی آبگی ــبتا خوب ــزان نس ــه می ــال ب و امس
ــی و  ــات فن ــه اقدام ــاز ب ــل آن نی ــای کام ــرای احی و ب

ــت. ــده اس ــی ش کارشناس
بــه  توجــه  بــا  داشــت:  اظهــار  پورمــردان  وحیــد 

طوفان هــای  وقــوع  و  متمــادی  خشکســالی های 
پیاپــی و ســهمگین در شــمال اســتان همچنیــن ایجــاد 
مشــکات عدیــده، بینایــی، تنفســی و خســارات مالــی 
و غیــره بــرای مــردم صبــور شــرقی ترین مرزهــای 
کشــور، اقدامــات اداره کل حفاظــت محیــط زیســت در 
ایــن 2 دهــه براســاس ســناریوهای مختلــف آبــی بوده 
بگونــه ای کــه در خشکســالی و فقــدان ورودی آب چــه 
از رودخانــه هیرمنــد و چــه از فــراه رود افغانســتان، بــا 
ــه  ــت آن ب ــه زیســت محیطــی و هدای ــت حقاب مدیری
ــی، ســعی در اســتفاده  ــای حســاس اکولوژیک محل ه
ــه  ــته ک ــی را داش ــب آب ــون مترمکع ــه از 60 میلی بهین

آن نیــز بــه دلیــل برداشــت های میــان راه، اثربخشــی 
برنامه هــا را دچــار مشــکل می کــرد.

ــا تغییــر در ایــن ســناریو و  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــدا و بارش ه ــف خ ــه ورود آب و لط ــه ب ــا توج ب
خــوب در منطقــه، رویکــرد مدیریــت، بهــره وری و 
ــاالب  ــت: ت ــر داده شــد، گف ــن آب تغیی اســتفاده از ای
از زمــره زیســتگاه های حیاتــی و متنوعــی اســت 
کــه مطلقــا جایگزیــن نــدارد امــا متاســفانه طــی ادوار 
گذشــته هامــون دســتخوش خســارات بیشــماری 
شــده کــه جبــران آن دشــوار ولــی بــا مشــارکت مــردم، 
مســووالن محلــی و دســتگاه های اجرایــی مرتبــط 
امــری شــدنی اســت.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــن  ــن اداره کل ضم ــزود: ای سیســتان و بلوچســتان اف
اخــذ نظــر از کلیــه صاحــب نظــران، ریــش ســفیدان و 
ذینفعــان منطقــه اقــدام بــه الویت بنــدی مطالبــات بــه 
ــادان، کشــاورزان  ــاالب )صی ــان ت ــردم و ذینفع حــق م
و عشــایر( کــرد و اولیــن و مهمتریــن خواســته همــه 
مــردم مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار و تامیــن هــوای 
ــف  ــی باعــث تعری ــن درخواســت منطق ــود، ای ــاک ب پ
ذینفعــان جدیــدی بــه عنــوان کل مــردم منطقــه اعــم 
از کارمنــدان، دانــش آمــوزان، دانشــجویان، ســالمندان، 
کاســبان، بازاریــان، کــودکان و. غیــره شــد کــه ممکــن 
ــته  ــاالب نداش ــی از ت ــت مال ــه برداش ــت هیچگون اس
باشــند امــا همــواره درگیــر مشــکات گــرد و غبارهــای 
متوالــی آن هســتند.وی بیــان کــرد: برکســی پوشــیده 
نیســت کــه ذینفعــان تــاالب در خــط مقــدم آســیب از 
ــرو تامیــن  ــد از این ــرار دارن ــار ق طوفان هــای گــرد و غب
هــوای پــاک مطالبــه مشــترک تمامــی مــردم شــمال 
اســتان اســت.پورمردان ادامــه داد: باتوجــه بــه اطاعات 
و نظــرات فنــی کارشناســان اداره کل حفاظــت محیــط 
حفاظــت  شــامل  مهــم  اقــدام  چندیــن  زیســت 
ــدم صــدور  ــاالب )ع ــی ت ــری از پوشــش گیاه حداکث
ــه  ــی روی ــرای ب ــگیری از چ ــزکاری- پیش ــوز جالی مج
دام بویــژه شــتر(، عــدم دســتکاری بســتر تــاالب 
)پیشــگیری از حفــر پیاپــی و زیــاد چاهــک، گــودال( 
الیروبــی و بازگشــایی مســیرهای ورود آب بــه تــاالب با 
نظــر ریــش ســفیدان مناطــق )احیــای رونگهــا، نهرهــا 
و رودهــا(، مقابلــه بــا هرگونــه ســوء اســتفاده از بســتر 
ــت های  ــف برداش ــایی و توق ــاالب )شناس ــاک ت و خ
عظیــم خــاک از بســتر تــاالب و تشــکیل پرونــده 
ــرار  ــن شــد و در دســتور کار ق ــره تعیی ــی( و غی قضای

گرفــت.

رودخانه های هیرمند به 
همراه خاش رود، فراه، 
هاروت رود، شوررود، 
حسین آباد و نهبندان 

به دریاچه هامون 
می ریزند. رود هیرمند، 
از رودهای پرآب فالت 
ایران، اصلی ترین رود 
در حوضه آبریز دریاچه 

هامون است که از 
بلندیهای کوه های بابا در 
۴۰ کیلومتری غرب کابل 

از رشته کوه هندوکش 
در افغانستان سرچشمه 

می گیرد و پس از 
مسافت ۱۱۰۰ کیلومتر وارد 

دریاچه هامون می شود.

ورود حق آبه به تاالب بین المللی هامون
حق آبه تاالب هامون بر اساس نیاز محیط زیستی تاالب و احیای حیات گونه های جانوری و گیاهی است

ــایش و  ــالی، فرس ــاوری آب، خشکس ــعه فن ــتاد توس ــر س دبی
محیــط زیســت معاونــت علمــی گفــت: تغییــر کاربــری اراضــی 
جنگلــی بــه اراضــی کشــاورزی و اراضــی مســکونی یــا جــاده در 

ــر دارد. ایجــاد ســیل تاثی
آب،  فنــاوری  توســعه  ســتاد  دبیــر  ابراهیمــی  قلــی  نــادر 
خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی 
ــق  ــیل در مناط ــاد س ــاره ایج ــوری درب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــروز  ــث ب ــی باع ــرایط اقلیم ــر ش ــت: تغیی ــور گف ــی کش جنوب
رخداد هایــی ماننــد ســیل می شــود. مثــا در مــدت زمانــی کوتــاه 

ــرایط  ــن ش ــد. همچنی ــاق می افت ــی اتف ــی از بارندگ شــدت باالی
عرصه هــای دریافــت بــاران نیــز در بــروز ســیل مهــم اســت. اگــر 
ــد  ــته باش ــارش نداش ــذب ب ــرای ج ــرایط الزم ب ــه ش ــن عرص ای

ســیل جــاری می شــود.
جــاذب  بهتریــن  گیاهــی  پوشــش  داد:  ادامــه  ابراهیمــی 
ــد و  ــارش می کاه ــدت ب ــه از ش ــت ک ــف اس ــای مختل بارش ه
ــد.  از ســویی از تخریــب خــاک ســطحی هــم جلوگیــری می کن
البتــه ریشــه دوانــی گیاهــان در خــاک باعــث نفــوذ آب می شــود. 
در شــرایطی کــه پوشــش گیاهــی در ســطح خــاک وجــود نــدارد، 

ــث  ــه باع ــد ک ــورد می کن ــتقیم برخ ــاک مس ــطح خ ــا س آب ب
پاشــیدگی خــاک و ایجــاد جریان هــای تنــد ســطحی و ســیابی 
ــبت  ــفنج نس ــون اس ــی همچ ــش گیاه ــع پوش ــود. در واق می ش
ــد. ــدام می کن ــطحی اق ــای س ــاران و جریان ه ــذب آب ب ــه ج ب
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر کاربــری اراضــی نیــز در ایجــاد ســیل 
ــق اســتعداد  ــری اراضــی بایــد مطاب تاثیــر دارد، بیــان کــرد: کارب
ــاورزی  ــی کش ــه اراض ــی ب ــی جنگل ــل اراض ــد. تبدی ــاک باش خ
یکــی از اقداماتــی اســت کــه متأســفانه شــاهد آن هســتیم. در 
ایــن اراضــی جاذب هــای بــاران از بیــن رفتــه اســت. حــال اگــر 
ــه اراضــی مســکونی یــا جــاده تغییــر کاربــری  ایــن جنگل هــا ب
داده باشــند در ایــن صــورت تمــام آب بــاران بــه روان آب تبدیــل 

می شــود.
ــایش و  ــالی، فرس ــاوری آب، خشکس ــعه فن ــتاد توس ــر س دبی
محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری همچنیــن گفــت: در 
مناطــق شــهری البتــه بخشــی از روان آب هــا وارد شــبکه فاضاب 
می شــود. پــس در طراحــی شــبکه فاضــاب بایــد دو معیــار در 
نظــر گرفتــه شــود. طراحــی بــر اســاس حجــم تولیــد فاضــاب 
منــازل و نیــز حجــم جمــع آوری آب بــاران. اگــر تمهیــدات الزم 
بــرای ایــن مــوارد منظــور نشــود، پــس شــبکه فاضــاب کشــش 
ــر و  ــطح معاب ــدارد و در س ــن آب را ن ــع آوری ای ــرای جم الزم ب
خیابان هــا جــاری می شــود و مشــکات زیــادی بــرای ســاکنین 

ــد. ــم می کن فراه
بــه گفتــه وی، خــاک حاصلخیــز زراعــی دارای ضخامــت 30 یــا 
ــز  ۴0 ســانت ســطح خــاک اســت. بهتریــن خــاک تولیــدی نی

ــرای  ــبی ب ــی مناس ــش گیاه ــر پوش ــت و اگ ــاک اس ــن خ همی
حفاظــت آن نباشــد بنابرایــن باعــث فرســایش خــاک و تولیــد 
رســوب می شــود. تولیــد رســوب نیــز عــاوه بــر از دســت رفتــن 
خــاک زراعــی و مرتعــی خســارت زیــادی بــه منابــع ذخیــره آب، 

ــد. ــا وارد می کن ــبکه های راه ه ــاورزی، ش ــی کش اراض
ــا راهکار هایــی  ــه اینکــه ایــن مشــکات ب ــا اشــاره ب ابراهیمــی ب
علمــی و اقدامــات جهــادی حــل شــدنی اســت، افــزود: نخســت 
بایــد بــه مدیریــت ریزش هــای جــوی از آغــاز تــا جــاری شــدن 
ــذب  ــرای ج ــبی ب ــرایط مناس ــتم ش ــن سیس ــرد. در ای ــه ک توج
ــن  ــت و پایی ــان دش ــا می ــت ت ــاال دس ــت آب از ب ــه داش و نگ
ــه کاری،  ــود. بوت ــم می ش ــجم فراه ــی منس ــا مدیریت ــت ب دش
ــد، ایجــاد ســد های کوچــک بخشــی از  ــع کاری، ایجــاد آببن مرت

ــت. ــزداری اس ــای آبخی ــه فعالیت ه ــوط ب ــات مرب اقدام
ــهری  ــر ش ــهری و غی ــق ش ــرد: در مناط ــان ک ــن بی وی همچنی
ــطوح  ــتم های س ــد سیس ــد مانن ــای جدی ــوان از فناوری ه می ت
آبگیرماننــد اســتفاده و آب بــاران را جمــع آوری کــرد. بلوچســتان 
ــط  ــیاب ها را توس ــع آوری س ــه در آن جم ــت ک ــی اس از مناطق
ــده اند.  ــب ش ــه تخری ــد ک ــام می دهن ــاب ها انج ــک و خوش هوت
هوتک هــا و خوشــاب ها فناوری هــای بومــی مربــوط بــه نیــاکان 
مــا هســتند کــه بــه وســیله آن مدیریــت و جمــع آوری ســیاب را 
انجــام می شــد. امــا مســئله مهــم ایــن اســت کــه قســمت اعظــم 
کار بــا مشــارکت مــردم انجــام شــود بــه طــوری کــه بــا مدیریــت 
ســیاب و تأمیــن آب بــرای کشــاورزان نقمــت ســیل بــه نعمــت 

ــود.         ــل می ش تبدی

تغییر کاربری اراضی عاملی برای 
ایجاد سیل است

رییـس سـازمان هواشناسـی ضمـن اشـاره بـه احتمـال وقـوع 
گفـت: شـدت  اسـتان کشـور   9 در  معابـر  آبگرفتگـی  و  سـیل 
خواهـد  بارش هایـی  مشـابه  تقریبـا  سـامانه  ایـن  بارش هـای 

بـود کـه در عیـد امسـال تجربـه کردیـم.
بـه گـزارش ایسـنا، سـحر تاج بخـش ضمـن اشـاره بـه اینکـه 
سـامانه بارشـی از عصـر روز )5 اسـفند( از سـمت غـرب وارد 
کشـور شـد، اظهار کـرد: حداکثـر فعالیـت این سـامانه روزهای 
سه شـنبه و چهارشـنبه )6 و 7 اسـفند( در اسـتان های ایـام، 
لرسـتان، چهـار محـال و بختیـاری، غـرب اصفهان و بـه تدریج 
قـم، مرکـزی، تهـران، البـرز و شـمال خوزسـتان خواهـد بـود.
مشـابه  تقریبـا  سـامانه  ایـن  بارش هـای  شـدت  گفـت:  وی 
بارش هایـی خواهـد بـود کـه در عیـد امسـال تجربـه کردیـم از 
اینـرو احتمـال وقـوع سـیاب در ایـن اسـتان ها وجـود دارد.

بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  هواشناسـی  سـازمان  رییـس 
اسـتانی  و  سـتادی  سـطح  در  هواشناسـی  سـازمان  اینکـه 
اخطاریه هایـی را صـادر کـرده اسـت و اسـتان ها آمادگـی کامل 
دارنـد، گفـت: حتـی برخـی دسـتگاه ها در حـال تخلیـه برخـی 

هسـتند. احتمالـی  حـوادث  از  جلوگیـری  بـرای  مناطـق 
کـه  اسـتان هایی  ارتفاعـات  در  اینکـه  بیـان  بـا  تاج بخـش 
درگیـر سـامانه بارشـی می شـوند بـارش بـرف خواهیم داشـت، 
در  دمـای محسوسـی  وجـود کاهـش  ایـن  بـا  تصریـح کـرد: 

داشـت. نخواهیـم  مناطـق کشـور  بیشـتر 
وی افـزود: بارش هـا در شـهر تهـران در حدیسـت کـه احتمـال 
آبگرفتگـی معابـر وجـود دارد. در شـهر قـم نیـز احتمـال وقـوع 
سـیاب خواهیـم داشـت.رییس سـازمان هواشناسـی در پایان 
گفـت: از ابتـدای سـال آبـی تاکنـون میانگیـن بارش هـا در کل 
کشـور حـدود 1۴ تـا 15 درصـد بیـش از حـد نرمال بوده اسـت 
البتـه در نیمـه غربـی بارش هـا نسـبت بـه بلنـد مـدت کاهـش 

اسـت. یافته 

احتمال وقوع سیل و 
آبگرفتگی در 9 استان

افشانه واکسن های گیاهی برای 
مبارزه با آفات کشاورزی

خبر

ــه  ــتمی ب ــتفاده از سیس ــا اس ــی ب ــان آلمان محقق
ــنی  ــا RNAi ، واکس ــه آر.ان.ای« و ی ــام »مداخل ن
ــه  ــداع کرده اندک ــات گیاهــی اب ــا آف ــارزه ب ــرای مب ب
می توانــد بــدون نیــاز بــه مهندســی ژنتیکــی، از محصــوالت کشــاورزی 

ــد. ــت کن محافظ
ــه  ــی از پژوهشــگران ب ــی مســیو ســاینس، گروه ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ب
ــاه آگوســت ســال 2019  ــان در م ــه« در آلم ــان دانشــگاه »هال ریاســت محقق
از ابــداع یــک رویکــرد ســریع و قابــل اعتمــاد بــرای تولیــد »واکســن« بــرای 
گیاهــان خبــر دادنــد. ایــن واکســن را مــی تــوان هماننــد یــک آفــت کــش بــر 
روی گیــاه اســپری و یــا حتــی آن را هماننــد واکســن هــای حیوانــی، تزریــق 

کــرد.
ــا  ــه آر.ان.ای« و ی ــام »مداخل ــه ن ــا اســتفاده از سیســتمی ب ــن واکســن ب ای
ــداد  ــی قلم ــتم ایمن ــی سیس ــوان نوع ــد. RNAi را می ت ــل می کن RNAi عم
ــل  ــه حام ــوده دی.ان.ای ک ــته ای )از خان ــلول، آر.ان.ای دو رش ــن س ــرد. ای ک
ــایی  ــد، شناس ــودش نباش ــه خ ــق ب ــه متعل ــت( را ک ــی اس ــات ژنتیک اطاع
ــد وارد ســلول شــود و  ــاش مــی کن ــه ت ــد ویروســی ک ــد؛ درســت مانن می کن

ــد.  ــرد می کن ــک خ ــات کوچ ــه قطع ــور آر.ان.ای را ب ــن منظ ــرای ای ب
ســپس ســلول، از ایــن قطعــات بــرای شناســایی و متوقــف ســاختن فعالیــت 
ســلول های  اینجاســت کــه  جالــب  می کنــد.  اســتفاده  پاتــوژن  بیشــتر 
یوکاریوتــی )eukaryotic cells( - ماننــد حیوانــات ، گیاهــان و قــارچ هــا - 
 RNA بــرای تنظیــم ژن هــای خــود، تشــخیص و ســرکوب RNAi همچنیــن از
ــرق  ــد یــک ســوئیچ قطــع ب ــد مانن ــد. ایــن کار می توان خــود اســتفاده می کنن

المــپ، بیــان ژن را از فعالیــت بیانــدازد و یــا حتــی تنظیــم کنــد.
ــا اســتفاده از ســلول  ــه RNAi را در آزمایشــگاه خــود ب ــن مداخل ــان ای محقق
ــروس  ــته از TBSV )وی ــون و RNA دو رش ــده توت ــت ش ــی کش ــای گیاه ه
شــیرین کننــده گوجــه فرنگــی( از نــو تولیــد کردنــد. ســپس، آن هــا بــه دنبــال 
RNA ویروســی گشــتند کــه قــوی تریــن واکنــش RNAi را در تنباکــو ایجــاد 
می کنــد. پــس از شناســایی ایــن RNA ویروســی، آن هــا آزمایش هــای 
»واکسیناســیون« را انجــام دادنــد و RNA را بــه گیاهــان تنباکــو آلــوده تزریــق 
ــن  ــا قوی تری ــده ب ــح ش ــان تلقی ــه گیاه ــدند ک ــه ش ــان متوج ــد. محقق کردن
واکســن بــا میــزان 90٪ محافظــت شــدند. یکــی از مهمتریــن مزایــای 
ــوان از  ــی ت ــای RNA را م ــه مولکول ه ــن اســت ک ــان ای واکسیناســیون گیاه
طریــق کاربــرد موضعــی ماننــد اســپری، تزریــق بــه ســاقه، خیســاندن ریشــه 

ــه داد. ــه گیاهــان ارائ ــذر ب ــا درمــان ب ی
ــری  ــاف پذی ــت انعط ــز دارد و آن قابلی ــری نی ــت دیگ ــاده مزی ــن روش س ای
اســت. ویروس هــا و پاتوژن هــا بــرای ســازگاری بــا محیط هــای متغیــر 
ــب،  ــن RNA مناس ــک واکس ــی ی ــد. طراح ــش می یابن ــداوم جه ــور م ــه ط ب
ســریعتر و آســان تر از رویه هــای وقــت گیــر و  پــر زحمــت الزم بــرای 

ــت. ــش ژن اس ویرای

کشاورزی

هوای 5 شهر ناسالم است
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای اصفهان با 

شاخص 106، تبریز 11۴، کرمان 115، اهواز 116 و بوشهر 11۸ ناسالم برای گروه های حساس است.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت قــم گفــت: بــر اســاس 
ــت،  ــط زیس ــازمان محی ــت س ــن اداره کل و موافق ــنهاد ای پیش
تــاالب مــره ایــن اســتان تــا ســال 1۴03 بــه عنــوان منطقه شــکار 

ــام شــد. ــوع اع ممن
 ســید رضــا موســوی مشــکینی روز دوشــنبه گفــت: بــه اســتناد 
ــه  ــت، هرگون ــط زیس ــازی محی ــت و بهس ــون حفاظ ــاده 6 قان م
شــکار، صیــد و تیرانــدازی در منطقــه شــکار ممنــوع تــاالب مــره 
ــه  ــوع و در روزنام ــال ممن ــدت 5 س ــه م ــم ب ــتان ق ــع دراس واق

ــت. ــی شده اس ــز آگه ــمی نی رس
مــره،  تــاالب  اکولوژیکــی  ارزش هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن تــاالب بســیار ارزشــمند درکویــر مرکــزی 
کشــور کــه بیــش از 33 هــزار هکتــار وســعت دارد و در کیلومتــر 
50 جــاده قــم ـ گرمســار واقــع شــده  از ابعــاد مختلــف زیســت 
محیطــی بســیار مهــم بــوده و دارای گونــه هــای غنــی گیاهــی و 

ــوری اســت. جان
ــن  ــزود: ای ــه اف ــم در ادام ــط زیســت ق ــرکل حفاظــت محی مدی
تــاالب مهمتریــن میزبــان پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنــار آبــزی 
ــته های  ــور دس ــاهد حض ــاله ش ــه س ــه هم ــت ک ــتان اس در اس
ــل،  ــی، حواصی ــک، کاکای ــاز، آبچیل ــی، غ ــواع مرغاب ــی از ان بزرگ
فامینگــو، خــروس کولــی، دم جنبانــک، چــکاوک کاکلــی، کفچــه 

ــد. ــک می باش ــوک و گاوچران ن
وی همچنیــن تصریــح کــرد: پســتانداران کوچــک همچــون روبــاه 
ــاالب  ــاکنان ت ــر س ــدگان از دیگ ــا و خزن ــواع ماره ــار و ان و کفت
ــی  ــور ایران ــر و گ ــود جبی ــته های دور وج ــوده و در گذش ــره ب م
ــه  ــر ب ــال حاض ــا در ح ــده، ام ــزارش ش ــه گ ــن منطق ــز در ای نی
ــای زیســت  ــای گســترده و قطــع حقابه ه ــل خشکســالی ه دلی

ــت. ــکننده ای اس ــت ش ــی، دارای وضعی محیط

ممنوعیت شکار 
در تاالب مره قم

هر
 م

س:
عک

ت
یس

ط ز
حی

12 متخلف حوزه محیط زیستی در زنجان دستگیر شدندم
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
بهمن مـاه  در  متخلـف   12 گفـت:  زنجـان 
سـال  جاری در حـوزه محیـط زیسـت در زنجـان 

شـدند. دسـتگیر 
اسـماعیل قلـی زاده امـروز در گفت و گـو بـا خبرنـگار 
فـارس در زنجـان اظهـار کـرد: برخورد بـا متخلفـان حوزه 

محیـط زیسـت بـه صـورت مسـتمر انجام می شـود.
بـا  زنجـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
در  پرنـده  قطعـه   79 سـال جاری  بهمن مـاه  در  اینکـه  بیـان 
زنجـان شـکار شـده اسـت، بیـان کـرد: از ایـن تعـداد چهـار 

اسـت. بـوده  75 قطعـه طرقـه چـکاوک  قطعـه کبـک و 
رأس  یـک  سـال جاری  بهمن مـاه  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خرگـوش شـکار شـده اسـت، عنـوان کـرد: در ایـن مـاه چهـار 

مـورد شـروع بـه شـکار انجـام شـده اسـت.
10 قبضـه سـاح مجـاز کشـف  قلـی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
و ضبـط شـده اسـت، اضافـه کـرد: سـاح غیـر مجـاز در ایـن 

اسـت. نشـده  بهمن مـاه کشـف 
بـا  زنجـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 

اشـاره بـه اینکـه 37 مـورد انـواع ادوات کشـاورزی کشـف و 
ضبـط شـده اسـت، ادامـه داد: ایـن ادوات شـامل فشـنگ، 

تـور، سـاچمه و ... اسـت.
در  محیط بانـان  بـا  سـاعت  یـک  طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
زنجـان در بهمن مـاه سـال جاری اجرایـی شـده اسـت. عنـوان 
کـرد: در ایـن زمینـه بـه ۴20 نفـر آمـوزش داده شـده اسـت. 
قلـی زاده بـا بیـان اینکـه یـک مـورد تخریـب مرتـع در زمینـه 
شـخم زنی اراضـی انجـام شـده اسـت، اضافـه کـرد: دو مـورد 
ثبـت رسـیده  بـه  بهمن مـاه سـال جاری  در  نیـز  زمین خـواری 

. ست ا
بـا  زنجـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
بیـان اینکـه ضـرر و زیـان وارده 23 میلیـون و 500 هـزار ریال 
بـوده اسـت، عنـوان کـرد: ضـرر و زیـان وصولـی در ایـن مـاه، 
27 میلیـون ریـال بـوده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 12 متخلف 
دسـتگیر  زیسـت  محیـط  حـوزه  در  سـال  جاری  بهمن مـاه  در 
پرونـده   12 قالـب  در  متخلفـان  ایـن  کـرد:  بیـان  شـدند، 
دسـتگیر شـدند کـه در ایـن ایـام 10 پرونـده مختومـه شـده و 

دو پرونـده مفتـوح بـوده اسـت.

اند
سم

تفکیک پسماند پایتخت به خاطر کرونا متوقف شودپ
ــانی اداره کل  ــت انس ــط زیس ــس اداره محی  رئی
ــت:  ــران گف ــط زیســت اســتان ته ــت محی حفاظ
مدیــران اجرایــی و پیمانــکاران شــهرداری بــا 
انتقــال  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع  احتمــال 
را  پســماندها  تفکیــک  آن،  بــاالی  ســرعت 

متوقــف کننــد.
فاطمــه اکبرپــور روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــن شــرایط  ــار داشــت: جداســازی پســماندها در ای ــا اظه ایرن
کــه افــراد اجرایــی آن اصــول بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد 
خطرنــاک اســت و بایــد پیمانــکاران فعــا جلــوی ایــن اقــدام 

ــد. را بگیرن
ــده  ــتفاده ش ــتی اس ــوازم بهداش ــماندها، ل ــزود: در پس وی اف
ــه  ــوارد وجــود دارد ک ــه ماســک، دســتکش و ســایر م از جمل
ــازن و  ــن رو مخ ــت از ای ــا در آن اس ــروس کرون ــال وی احتم
ــود و  ــو ش ــد شستش ــهر بای ــطح ش ــه در س ــای زبال ــطح ه س
کســانی کــه بــا ایــن شــغل در ارتبــاط مســتقیم هســتند بایــد 

ــاری باشــند. ــن بیم ــب ای ــردی مراق ــت بهداشــت ف ــا رعای ب
حفاظــت  اداره کل  انســانی  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 

محیــط زیســت اســتان تهــران تاکیــد کــرد: زبالــه گردهــا نیــز 
ــود  ــامتی خ ــت س ــه وضعی ــبت ب ــرایط نس ــن ش ــد در ای بای

ــند. ــاس باش حس
ــر پســماندهای بیمارســتانی نیــز  وی از تشــدید نظــارت هــا ب
ــن  ــه کاری ای ــزو برنام ــا ج ــن بازدیده ــت: ای ــر داد و گف خب
نهــاد بــوده اســت کــه در شــرایط کنونــی ویــروس کرونــا ایــن 
ــور تاکیــد کــرد: امــکان  وضعیــت تشــدید شــده اســت. اکبرپ
ســنجش ویــروس در زبالــه هــا بســیار ســخت اســت بــا ایــن 
اوصــاف اقداماتــی بــرای ضدعفونــی کــردن پســماندها در 

ــرد. ــی گی ــز بیمارســتانی صــورت م مراک
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــد ه ــرد: بازدی ــان ک ــر نش وی خاط
حساســیت مراکــز بیمارســتانی در ایــن زمینــه تشــدید یافتــه 
اســت و خوشــبختانه بیمارســتان هــای دانشــگاه هــای علــوم 

ــد. ــژه ای داشــته ان ــه توجــه وی ــن زمین پزشــکی در ای
حفاظــت  اداره کل  انســانی  زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
ــن  ــه ای ــا هم ــرد: ب ــه ک ــران اضاف ــتان ته ــت اس ــط زیس محی
ــت  ــتی را رعای ــائل بهداش ــران مس ــد کارگ ــا بای ــیت ه حساس
ــوند. ــی ش ــماند ضدعفون ــل پس ــل و نق ــای حم ــد و خودروه کنن
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رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار گفــت: افزایش 
دمــا و گرمــای هــوا بــر جلوگیــری از گســترش ویــروس 
عامــل بیمــاری کرونــا موثــر بــوده بطــوری کــه موجــب 

کاهش شیوع این بیماری می شود.
دکتــر علیرضــا مســلم افــزود: اصــوال افزایــش دمــای هوا 
بــر میــزان پایــداری همــه انــواع ویــروس تاثیــر منفــی 
داشــته و ســبب کوتــاه شــدن حیــات و کاهــش تاثیــر 

آنها در محیط می شود. 
وی همچنیــن "رعایــت دقیق و مســتمر بهداشــت فردی، 

دســت نــدادن و روبوســی نکــردن هنــگام احوالپرســی، 
ــری  ــون، بکارگی ــا صاب ــتها ب ــب دس ــوی مرت شست وش
مایــع ضدعفونــی کننــده و نیــز حفــظ آرامــش و پرهیز از 
نگرانــی نســبت بــه بیمــاری" را از اقدامــات موثــر بــرای 
پیشــگیرانه و مهار شــیوع بیمــاری کرونا برشــمرد.رییس 
ــه  ــه داد: کمیت ــبزوار ادام ــکی س ــوم پزش ــگاه عل دانش
بحــران ایــن دانشــگاه، کارگروه ســامت و امنیــت غذایی 
ــبزوار  ــا در س ــاری کرون ــار بیم ــگیری و مه ــرای پیش ب
تشــکل شــده و نشســتهای آنهــا بطــور مســتمر در حــال 

برگــزاری اســت. حــوزه معاونــت بهداشــتی، رابطــان 
بهداشــت و بهــورزان شهرســتان ســبزوار نیــز در همیــن 
ارتبــاط فعــال شــده اند. وی گفــت: دســتورالعمل های الزم 
نیــز بــرای رعایــت مــوارد بهداشــتی و ضدعفونــی مرتــب 
بــه همــه مــدارس، دانشــگاهها، حوزه هــای علمیــه، 
مکانهــای عمومــی متعلق بــه اوقــاف، شــهرداریها و مراکز 
ــلم  ــت.دکتر مس ــده اس ــاغ ش ــی اب ــی و انتظام نظام
افــزود: نتیجــه آزمایــش طبــی دو بیمــار مشــکوک بــه 
کرونــا در ســبزوار منفــی اعــام شــد. هیــچ مــورد فــوت 
ــش  ــر پوش ــوزه زی ــز در ح ــاری نی ــن بیم ــی از ای ناش
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار شــامل شهرســتانهای 
جویــن، جغتــای، خوشــاب و داورزن گــزارش نشــده 
ــی واســعی  اســت.وی ادامــه داد: مرکــز آموزشــی درمان
ــی  ــرش بیمــاران احتمال ــرای پذی ــژه ب ســبزوار بطــور وی
مشــکوک بــه کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.  رییس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار گفــت: در صــورت 
ــا، دانشــگاه اطــاع  ــواردی از بیمــاری کرون شناســایی م
ــق  رســانی الزم را انجــام مــی دهــد و اقدامــات الزم طب
دســتورالعمل انجــام خواهــد شد.شــهردار ســبزوار نیــز در 

خصــوص اقدامــات ایــن دســتگاه در مبــارزه بــا شــیوع 
ویــروس کرونــا بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: شــهرداری بــه 
منظــور پیشــگیری از شــیوع احتمالــی بیمــاری کرونــا بــا 
همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اقدام هــای نظافتی و 
ایســتگاه های  اتوبوس هــای شــهری،  ضدعفونــی در 
اتوبــوس و شســت و شــوی ســطل های زبالــه شــهری را 
در دســتور کار خــود قــرار داده است.ســید علــی کوشــکی 
ــه  ــوزش  ب ــه آم ــرای ارائ ــای الزم ب ــزود: برنامه ریزی ه اف
کارکنــان ســازمان هــای آرامســتان، رانندگان اتوبوســرانی، 
پاکبانــان، نیروهــای حمــل زبالــه و پســماند و نگهبانــان 
بوســتان های شــهری نیــز صــورت گرفتــه است.دانشــگاه 
علوم پزشــکی ســبزوار بــا 6 بیمارســتان تخصصــی، ۸50 
تخــت مصــوب، 2۸ مرکــز بهداشــتی درمانــی و 55 
داروخانــه دولتــی و خصوصــی و بــا ۸0 داروســاز بــه 600 
ــن،  ــبزوار، جوی ــتان های س ــت شهرس ــر جمعی ــزار نف ه
جغتــای، خوشــاب و داورزن در غــرب خراســان رضــوی 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ارائــه می کنــد. ســبزوار در 

فاصله 230 کیلومتری غرب مشهد واقع است.

قیمـت  در شـرایطی کـه  بـه گفتـه کارشناسـان، 
محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمـان از مزرعه تا 
بـازار، اختـاف 500 درصـدی را تجربـه می کنـد، 
مذاکـرات  تقویـت  و  ُلجسـتیک  پـارک  ایجـاد 
بازرگانـی همـراه بـا یـک برنامه ریـزی زیربنایـی 

برای حذف دالل ها، شاه کلیدحل مشکل است.
در  خیارسـبز  مطبـوع  بـوی  کـه  روزهـا  ایـن   
خیابان هـای جنـوب کرمان پیچیده و مسـافران و 
شـده اند،  سرشـار  خیـار،  عطـر  از  رهگـذران 
و  بسـته  پینـه  دسـت های  بـا  کشـاورزانی 
صورت هایـی آفتاب سـوخته، از شـدت ناراحتی و 
نگرانـی زانـوی غـم بغل گرفتنـد چراکه بـه زودی 
و چک هایـی کـه  وام  اقسـاط  سررسـید  موعـد 
بـرای خریـد نهاده هـای کشـاورزی و اجـاره زمین 
و غیـره کشـیده اند خواهـد رسـید و آنهـا چیـزی 
جـز شـرمندگی ندارنـد، امـا ایـن سـریال تلـخ تا 
چـه زمانـی باید ادامه داشـته باشـد و باالخره چه 
موقـع، دالل هـا سـایه نامیمـون خـود را از سـر 

کشاورزان مظلوم این منطقه برمی دارند.
 ۸0 درصـد اقتصـاد اهالـی ایـن دیـار بـر پایـه 
کشـاورزی اسـتوار بـوده و کشـاورزان ایـن خطـه، 
سـاالنه بیـش از چهـار و نیـم میلیـون تـن انـواع 
محصـوالت کشـاورزی را تولیـد و روانـه بازارهـای 

داخلی و خارجی می کنند.
قطعـا بـا چنیـن تفاسـیری تصـور می شـود مردم 
منطقـه جنـوب کرمـان جزو افـراد ثروتمند کشـور 
هسـتند امـا متاسـفانه فقیرترین انسـانها در این 
دیـار زندگـی می کننـد چراکـه ایـن مـردم فقـط 
حاصـل  و  اصلـی  سـود  و  می کننـد  کشـاورزی 
دست رنجشـان را واسـطه ها و دالل هـا بـه جیـب 
می زننـد و امـروز می بینیـم کـه خیـارکاران ایـن 
خیابـان  بـه  را  خـود  محصـول  چگونـه  منطقـه 

می ریزند.
همیـن امـروز قیمت یـک کیلو خیارسـبز مرغوب 
در بـازار کرمـان 6 هـزار تومـان بود و ایـن درحالی 
اسـت که محصـول خیار کشـاورزان جنوب کرمان 

تومـان  هـزار  تـا   700 بیـن   قیمت هایـی  بـا  را 
خریـداری می کننـد، در شـرایطی کـه اجـاره یـک 
هکتـار زمین کشـاورزی حـدود 30 میلیون تومان 
اسـت، کشـاورزان چگونه حاصل دسـترنج خود را 

700 تومان بفروشند. 
در گزارشـی که پیش روی شماسـت، کارشناسـان 
حـوزه کشـاورزی و فعـاالن اقتصـادی بـر لـزوم 
محصـول  تضمینـی  خریـد  بـرای  برنامه ریـزی 
خیـار و ایجـاد سـاز و کاری مناسـب بـرای حذف 
اسـتمرار  فـرآوری،  صنایـع  تقویـت  واسـطه ها، 
مذاکـرات بازرگانـی و پیـدا کردن بازارهـای جدید 
کشـاورزی  طـرح  سـازی  پیـاده  همچنیـن  و 

قراردادی، تاکید کرده اند.

لزوم خرید تضمینی محصول
 خیار سبز

شـرکت  مدیـره  هیـات  رییـس  و  مدیرعامـل 
کارگـزاری توسـعه کشـاورزی ایـران بـا اشـاره بـه 
مشـکات خیـارکاران جنوب کرمانـی گفت: دولت 
محصـول  از  را  خـود  حمایتـی  خریـد  می توانـد 
خیـار سـبز انجـام دهـد و ایـن محصـوالت را از 

طریق بورس کاال به فروش برساند.
از  پـس  دولـت  افـزود:  رئیسـی نژاد  محسـن 
فـروش محصـوالت در بـورس می توانـد هزینـه 
خریـد تضمینی را به کشـاورزان خیـارکار پرداخت 
قشـر  ایـن  ضـرر  کاهـش  شـاهد  تـا  کنـد 
کشـورهای  افـزود:  وی  باشـیم.  زحمت کـش 
توسـعه یافته، کشـاورزی قـراردادی را بـه عنـوان 
معرفـی  کشـاورزی  پیشـرفت  بـرای  راهبـردی 

می کنند.
کوتاه سـازی  واسـطه ها،  حـذف  رئیسـی نژاد 
زنجیـره عرضـه )ارزش( محصـوالت کشـاورزی، 
جانـب  از  محصـول  تامیـن  ریسـک  کاهـش 
سـوی  از  بازاریابـی  ریسـک  کاهـش  خریـدار، 
کشـاورز، انتقـال تکنولـوژی و افزایـش بازدهی و 
مزایـای کشـاورزی  جملـه  از  را  درآمـد کشـاورز 

قراردادی عنوان کرد.

گرمای هوا شیوع کرونا را کاهش می دهد

دست کشاورزان جنوب کرمان 
زیر تیغ زیاده خواهی دالالن
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فقی ا
  1 - ظرفیــت شــیمیایی - انقابی 

فرانســه که در حمام کشــته شد - 

بخشــی از اوســتا 2 - از نقاشان 

کانادایــی - پدر بزرگ، جد - نت 

ســوم، نت مخمور، پیشــوند فعل 

مضــارع 3 - امــر یازیدن  - قیمت 

- رودی در ســوریه كه به دریای 

مدیترانــه مــی ریزد ۴ - من و تو، 

ضمیــر جمــع، آب تازی - معامله 

پایاپــای - چاالكــی 5 - ویتامین 

انعقاد خــون، ویتامین جدولی - 

جزیــره جنوبــی  - طایفه ای از كردها 

6 - شــماره - اندوهگین - پرنده آش 

ســرد کن، پرنده ایســت 7 - حركتی 

در جودو - از هم گســیخته - شــلوار 

جیــن، قدم یکپــا، ژنرال جنگهای 

انفصــال ۸ - جریمه، غرامت - اشــک 

بار 9 - دریا - ظرف آب پوســتی، 

خیک - خــوش رفتاری با خلق، 

حســن ســلوک 10 - سخنرانی - سرد 

كــردن - بهــا و قیمت، ارج، قدر 11 

- ابزارها، ادوات - مســاوی و برابر 

- حــرف انتخــاب، بله آلمانی، حرف 

گزینــش 12 - اپــرای معروف ژرژ بیزه 

- موریانــه - گاه اســتراحت، پایان روز 

13 - نمایشــنامه ای از ســاموئل بکت 

- در معــدن بدنبــال آنند - نیكوكار، 

مقابل شــر 1۴ - برهنه، عریان، همســر 

اســكارلت - چشــمه - نظامنامه، 

كتــاب آزمــون رانندگی 15 - گریبان - 

شــاهزاده - سمبلیك

عمودی 
 1 - مهمانــی ازدواج - اثری از 

ابوالفضــل رکنــی ، اثری از ابوالفضل 

رکنی  2 - هزارو صدو یازده - شــن 

وارونــه - زر انــدود - عصاره کنجد 3 

- همراه تب - اســب ســرخ - سماروغ 

۴ - ضمیر اشــاره، اشــاره به دور، از 

خواهــران برونتــه - تاریك بامداد - 

پاك 5 - مال غارت شــده - روحانی 

زرتشــتی - دستكش چرمی 6 - 

پریشــان - فوتبــال آمریكایی - مقابل 

اختیار، درس زورکی 7 - وســیله ای 

در اتومبیــل - پایتخــت غنا ۸ - فلز 

ســرخ، فلز بادیه، فلز رســانا - نوعی 

پارچه - تشــکر فرانســوی، متشکرم 

، ممنونــم  - شــالوده و بنیاد، پایه و 

مبنا، ســنگ آســیاب،حرف هیتلری، 

حرف نازی ها 9 - شــهری در روســیه 

- جمــع کــردن 10 - کتاب فیزیک و 

شــیمی قدیــم - جنگ - بد نام 11 

- واحد اندازه گیری طول در كشــور 

انگلســتان، مقیاس برابر 5۴/2 ســانتی 

متــر، واحد انگلیســی طول - آب و 

هــوا واقلیــم  - دوزخ 12 - حمله و 

هجــوم  - از ســبکهای کاراته - رمق 

آخر 13 - پوســت گندم - عقیم، 

ســترون - مرغ گوشــت دار 1۴ - حس 

بویایــی، بوئیــدن - پیانه كننده - باران 

انــدک - علــم کیمیاگری 15 - بازیگر 

زن » دیوانــه ای از قفــس پرید « - 

واضح و آشکار
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 پیام
استان ها

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:۱5 هزار ماسک وارد داروخانه های استان فارس می شود
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه 15 هزار ماسک دوشنبه وارد مراکز عرضه و داروخانه های 
استان فارس می شود گفت: کارخانه های تولیدی ماسک در این استان به صورت 2۴ ساعته و در سه نوبت کاری در حال 
تولید ماسک هستند.

صرفه جویی 32 میلیارد ریالی در واحد
 نورد گرم فوالد مبارکه

الکتـرو موتـور پینچ  رول هـای کاف پیچ 
نـورد گـرم کـه عمدتـا وارداتـی و از رده 
واحدهـای  همـکاری  بـا  بودنـد،  خـارج 
دفتـر فنی ناحیـۀ نورد گرم، بومی سـازی 
قطعـات  خریـد  تجهیـزات،  و  قطعـات 
یدکـی الکتریکـی، تعمیـرگاه مرکـزی و 
شـرکت رشـد صنعـت نیـرو بومی سـازی 

. شد
مبارکـه  فـوالد  بومی سـازی  کارشـناس 
ضمـن اعـام این خبـر گفـت: موتورهای 
بـه  مربـوط  ۴15 کیلـووات  و   ۴06  DC
پینج رول هـای کویلـر نـورد گـرم و از برند 

»آنسـالدو« هسـتند.
محسـن رضایـی بـا تأکید بـر این که این 
موتورهـا بـا توجـه بـه هزینـۀ طراحـی و 
سـاخت و خاص بودن آن هـا هزینه های 

باالسـری زیـادی دارند، تصریـح کرد: در 
حـال حاضـر بـرای سـاخت یـک موتـور 
DC 100 کیلـووات، بایـد بیش از دو برابر 
سـرمایۀ موردنیـاز سـاخت الکتـرو موتور 
شـود.  سـرمایه گذاری  بومی سازی شـده 
بومی سـازی  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن 
انجام شـده بیـش از 32 میلیـارد ریـال 
بـرای فـوالد مبارکـه صرفـۀ اقتصـادی به 

همراه داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این که در اثـر تحریم ها 
از  تجهیـز  ایـن  خریـد  امـکان  عمـا 
شـرکت آنسـالدو غیرممکـن بـود، گفـت: 
از  یکـی  ارسـال  بـا  منظـور  همیـن  بـه 
بازسـازی،  تعمیـرات،  بـرای  موتورهـا 
نوسـازی و همچنیـن داده بـرداری از این 
الکتروموتورهـا مهندسـی معکوس آن در 

دسـتور کار قـرار گرفـت.
بومی سـازی  ایـن کارشـناس  بـه گفتـۀ 
فـوالد مبارکـه، ایـن موتورهـا بـه دلیـل 
بـازوی  در  ورق  ورود  زمـان  در  این کـه 
پینـچ رول در حـدود 1/5 برابـر جریـان 
بـه  نیـاز  می کنـد،  تحمـل  بـار  نامـی 
طراحـی ویژه و تقویت جریان سـیم پیچ 
و تقویـت سیسـتم خنک کننـده دارد کـه 
ایـن مـوارد با دقـت زیاد در طـول پروژه 

رعایـت شـده اسـت.
تولیـد  ردۀ  از  کـرد:  خاطرنشـان  وی   
و  الکتروموتورهـا  ایـن  بـودن  خـارج 
زیـاد  هزینه هـای  و  تأمیـن  مشـکات 
ارزی بـرای الکتروموتورهـا از مهم تریـن 
را  بومی سـازی  کار  کـه  بـود  نکاتـی 

می سـاخت. ضـروری 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139۸6031900۸002۴۸1 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی خانـم فاطمه کردی 
کریـم آبـادی فرزنـد درویـش بـه شـماره شناسـنامه 3 در یـک باب خانـه به مسـاحت 221/6۸ 
مترمربـع از پـاک 2۴17 اصلـی واقـع در زرنـد مهدی آباد کوچه شـهدای دانشـجو 9 خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای اکبر محمـودزاده محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 253
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 139۸6031900۸002506 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقـای رمضان تهامی 
پـور زرنـدی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به مسـاحت 
366/22 مترمربـع از پـاک 7561 اصلـی واقع در زرند خیابـان فاضل کوچه 5 خریداری از مالک 
رسـمی آقـای مجتبـی حکمـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 25۴
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آگهی
خواهـان: فروغ حسـینی فرزند اسـماعیل به طرفیت خوانده آقـای ناصر رنجی فرزند 
هاشـم بـه خواسـته تقاضـای الـزام بـه تنظیم و انتقال سـند رسـمی یک بـاب منزل 
مسـکونی واقـع در کیانشـهر و بـه شـماره پرونـده 95099۸3۴۴630022۸ و بـه شـماره بایگانـی 
9۸0901 ثبت گردیده اسـت. وقت رسـیدگی به تاریخ 1399/01/25  سـاعت 10 تعیین شـده است 
و بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خوانده و درخواسـت خواهان بـه تجویز مـاده 73 قانون آیین 
دادرسـی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دسـتور شـعبه اول دادگاه عمومی کوهبنان 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می شـود تـا خوانده پس از نشـر آگهی 
و اطـاع از مفـاد آن بـه شـعبه اول دادگسـتری عمومی حقوقـی کوهبنان مراجعـه و ضمن اعام 
نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائم دادخواسـت، دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهـت رسـیدگی حاضر گـردد. م الف 32
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان کوهبنان- محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

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

ــم  ــک ق ــه ی ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور 
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   193860330001014864 شــماره  رأی  1ـ 
ــید  ــد س ــه فرزن ــوی یگان ــن موس ــید محس ــم س 1398114430001000167 آقای/خان
حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 315 مترمربــع پــاک 
شــماره 10487  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــورخ  ــماره 40373م ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــفیعی ب ــینعلی ش ــطه از حس الواس

1356/04/07دفتــر خانــه 6قــم )م الــف 5437 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001011081 شــماره  رأی   -2
1398114430001000971 آقای/خانــم محمــد ســربندی فراهانــی فرزنــد خانعلــی 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 141/75 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش
11004  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 199499مــورخ 

)  5438 الــف  )م  18قــم  1398/03/09دفترخانــه 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001016231 شــماره  رأی   -3
ــدانگ  ــواد در شش ــد ج ــان فرزن ــدی ترابی ــم مه 1398114430001001183 آقای/خان
ــماره2فرعی از  11152   ــاک ش ــع پ ــاحت 60/02 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ی
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 16355 مــورخ 

) الــف 5439  )م  1398/08/20دفتــر خانــه 77قــم 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001012500 شــماره  رأی   -4
ــد  ــده فرزن ــترودی نق ــام زاده هش ــن غ ــم بهم 1397114430001002265 آقای/خان
قربــان در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 133 مترمربــع پــاک 
شــماره341فرعی از 10596و10597  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از صنــدوق ذخیــره علــوی )م الــف 5478 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001011521 شــماره  رأی   -5
1397114430001001871 آقای/خانــم کبــری الری فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 100 مترمربــع پــاک شــماره1162فرعی از 11135  اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ورثــه عبــد الــه 

ــف 5479 ( ــه 105 )م ال ــلی ســند صــادره در دفتــر 197  صفح توس
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001014696 شــماره  رأی   -6
در  الــه  عــزت  فرزنــد  مســعودی  محمــد  آقای/خانــم   139211443000103551
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 105 مترمربــع پــاک شــماره باقیمانــده 
47فرعــی از 11038  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی 

صــادره در دفتــر 561صفحــه 542 )م الــف 5480 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014497 شــماره  رأی   -7
1397114430001002018 آقای/خانــم فرزنــد محرابعلــی رحیــم زاده اطهــر فرزنــد 
ــع  ــاحت 60/33 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در شش ــین قل حس
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــده 11240  اصل ــاک شــماره باقیمان پ
نامــه عــادی مــع الواســطه از ســید احمــد رضــوی ســند صــادره در دفتــر 172 صفحــه 

319 )م الــف 5505 (
ــده اســت پــس از نشــر آگهــی و  مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردی
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
ــه دادگاه مراجعــه و  ــه اداره ثبــت ب و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــه ایــن اداره تحویــل  ــرا ب دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/12/06تاریخ انتشار دوم: 1398/12/21

1436 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

رونوشت نظريه آگهی حصر وراثت
خانــم خدیجــه کهنگــی   دارای شناســنامه 
شــماره 1592 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه      980077از ایــن دادگاه درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان احمــد تقــی زاده    
ــگاه  ــخ 97/8/15 اقامت بشناســنامه28 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

ــه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
نــام   خانــم   الذکــر  فــوق  متقاضــی   -1  
خدیجــه   نــام خانوادگــی  کهنگــی    نــام 
شناســنامه 28    شــماره  محمــود    پــدر: 

2- فرزانــه تقــی زاده      فرزنــد احمــد      
ش ش:  0410120057     ت ت 1369/5/23  

صــادره از وراميــن )فرزنــد متوفــي (
3-ریحانــه تقــی زاده    فرزنــد احمــد     ش 
 1377/10/7  : ت  ت        0410630111: ش 

ــي (  ــد متوف ــن )فرزن ــادره از ورامي ص
اینجانــب بــا انجــام تشــریفاتی مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت نمای
ــخ  ــی دارا باشــد از تاری ــه از متوف ــت نام وصی
ــم  ــه دادگاه تقدی نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه ب
ــد. 435 /  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه

ــف م ال
رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهر جواد آباد 
1447  احمد النچری 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

بیش از ۴9 هزار مشترک در سیستان و بلوچستان از نعمت گاز بهره مند شدند
مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: ۴9 هزار و 7۴9 مشترک در این استان تاکنون 

از نعمت گاز بهره مند شدند.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر عامـل بانـک سـلول های بنیـادی خـون بنـد نـاف کشـور 
گفـت: ایـران بـا 127 هـزار و 100 نمونـه ذخیـره بنـد نـاف در رتبـه 
نخسـت خاورمیانـه قـرار دارد کـه از ایـن شـمار 120 هـزار نمونـه در 
بانـک خصوصـی یا خانوادکی و مابقـی آن در بانک عمومی ذخیره 

شده اسـت.
مرتضـی ضرابـی روز دوشـنبه درجمـع خبرنـگاران بوشـهر افـزود: 
بانـک خـون بنـد نـاف 2 نمونه اسـت که یکـی از بانک هـا عمومی 
و دیگـری خانوادگـی و خصوصی اسـت.وی بیان کـرد: نمونه ای که 
در بانـک عمومـی ذخیـره می شـود می توانـد در اختیـار همـه قرار 
گیـرد ولـی خصوصی بـرای اسـتفاده خانوادگـی ذخیره می شـود.
ضرابـی ادامـه داد: یک بانـک عمومی خون بند ناف در بیماسـتان 
شـریعتی تهـران بـا حدود سـه هزار نمونـه و و یک بانـک دیگر در 
سـازمان انتقـال خـون بـا 2 هـزار نمونـه وجـود دارد.وی بیـان کرد: 
خـون بندنـاف حـاوی ۸0 تـا 200 سـی سـی اسـت کـه ایـن خون 
سـلول های بنیـادی خـون سـاز دارد و پس از جمـع آوری می توان 
آن را در بانـک خـون بنـد ناف نگهـداری کرد.ضرابی ادامـه داد: این 
خـون بایـد بافاصله پـس از تولد جمع آوری و کمتر از 2۴ سـاعت 
به آزمایشـگاه ارسـال شـود.وی اظهارداشـت: جمـع آوری خون بند 
نـاف در رونـد زایمـان تداخلـی ایجاد نمی کنـد و پـس از انتقال به 
آزمایشـگاه، سـلول های بنیـادی و تـک هسـته ای از نمونه هـا جدا 
و در مخـازن ذخیـره حـاوی نیتـروژن مایـع در دمـای 196- بـرای 
مـدت طوالنی حدود 20 سـال نگهداری می شـود.مدیر عامل بانک 
سـلول های بنیـادی خـون بند نـاف گفـت: خانواده ها بـرای ذخیره 
سـازی نمونـه خـون بندنـاف ابتـدا بایـد 30میلیـون ریـال و پس 
از آن سـاالنه بایـد یـک میلیـون و 600 هـزار ریـال پرداخـت کننـد 
کـه بـرای پرداخت ایـن هزینه تسـهیاتی به متقاضیـان پرداخت 
خواهـد شـد.ضرابی  یادآور شـد: بـه خانواده هایی کـه کودک مبتا 
بـه سـرطان خـون دارند و مـادر بـارداری دیگـری را تجربه می کند 
درخواسـت می شـود بـرای اهـدای نمونـه خـون بنـد نـاف مراجعه 

کننـد زیـرا در ایـن صـورت هزینـه ای از آنها گرفته نمی شـود.
مدیـر عامـل بانـک سـلول های بنیـادی خون بنـد ناف گفـت: این 
سـازمان اکنـون در همـه کشـور نمایندگـی دارد و نمونه هـای خون 
بندنـاف کشـورهای عمـان و عـراق  نیـز در ایران ذخیره می شـود.

وی ادامـه داد: در برخـی مـوارد نیـز زایمان در ترکیه، ترکمنسـتان، 
افغانسـتان، نـروژ، امـارت، عمـان، کانـادا، انگلسـتان، اردن صـورت 

گرفتـه و نمونـه بـه ایـران فرسـتاده و اینجـا ذخیره شده اسـت.
ضرابـی افـزود: دانش ذخیره سـازی خون بند ناف در کشـور بومی 
شده اسـت امـا در کشـورهای همسـایه کار بـه دسـت آمریکایی ها 
ذخیـره  دیگـر  کشـورهای  در  نمونه هـا  و  شده اسـت  راه انـدازی 
می شـود.وی ادامـه داد: از خـون بنـد نـاف بـرای درمـان انـواع 
سـرطان خـون، تاالسـمی، کـم خونی مـادرزادی و نقص سیسـتم 
ایمنـی مـورد  اسـتفاده قـرار می  گیرد.ضرابـی بیـان کـرد: ۴00 مورد 
کارآزمایـی بالینـی بـرای اسـتفاده از سـلول های بنیـادی خون بند 
نـاف بـه منظـور درمـان بیماری هـا در دنیـا انجـام گرفته اسـت.وی 
گفـت: بـرای درمان بیماری هـای کودکان از جملـه اس ام ای، فلج 
مغزی، اوتیسـم، ناهنجاری قلبی نوزادان، کاهش خون رسـانی به 
مغـز نـوزادان و دیابـت که سردسـته بیماری های اطفال محسـوب 
می شـوند کار تحقیقـی بـرای درمـان آنهـا بـا اسـتفاده از سـلول 
بنیـادی در حـال انجام اسـت.ضرابی بیـان کرد: تحقیقاتـی نیز در 
زمینه اسـتفاده از سـلول بنیـادی برای درمـان بیماری های والدین 
مانند سـکته مغزی و قلبی، آلزایمر، پارکینسـون، آرتروز، ام اس و 
ضایعـات نخاعی کارآزمایی بالینی انجام شـده که امیدواریم ظرف 
چند سـال آینده از سـلول بنیادی برای درمان آنها اسـتفاده شـود.

عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشـکبار ایران در 
شـعبه خوزسـتان از رایزن های تجـاری سـفارتخانه های جمهوری 
اسـامی ایران در کشـورهای عضو اتحادیه اوراسـیا خواسـت برای 

معرفـی محصول خرمـای صادراتی خوزسـتان همکاری کنند.
 امیررضـا منصـوری یکشـنبه شـب در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا 
بـا اشـاره بـه نگرانـی از مـازاد تولیـد محصـول خرمای اسـتعمران 
در اسـتان خوزسـتان، گفـت: پیش بینـی می شـود که در برداشـت 
سـال آینـده ایـن محصـول بـا اسـتقبال کـم کارخانه هـای بسـته 

بنـدی خرمـا رو به رو شـویم.
وی ادامـه داد: ایـن امر به دلیل اعمـال تحریم های ظالمانه و قرار 
گرفتن جمهوری اسـامی ایران در فهرسـت سـیاه FATF به وجود 
آمـده و عمـا بازارهـای صادراتـی این محصـول خرما کـه ارز آوری 

مناسـبی را برای کشـور داشـته در حال از بین رفتن اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ممکن اسـت در فصل برداشـت بـه دلیل 
اسـتقبال نکـردن کارخانه هـای بسـته بندی، خرمای خوزسـتان به 
صـورت تضمینـی و با قیمت بسـیار پایین از کشـاورزان خریداری 
شـود، گفـت: قطعـا ایـن روش عـاوه بـر اینکـه باعث هـدر رفتن 
منابـع دولتـی می شـود بـه ضرر و زیـان کشـاورزان منجـر خواهد 
شـد.عضو هیـات مدیـره و دبیـر اتحادیـه صادرکنندگان خشـکبار 
ایـران در خوزسـتان یـادآور شـد: بـرای جلوگیـری از ایـن امر نیاز 
اسـت تا رایزن های تجاری سـفارتخانه های عضو اتحادیه اوراسـیا 
بـه کمک صـادرات محصـول خرمای اسـتان خوزسـتان بیاییند.

وی ادامـه داد: در ایـن صـورت می تـوان بازارهـای جدیـدی بـرای 
صـادرات ایـن محصـول با ارزش اسـتان شناسـایی کـرد و در این 
رابطه از اسـتاندار خوزسـتان درخواسـت می شـود تا زمینه ارتباط با 

رایزن هـای تجـاری را فراهـم کند.

منصـوری خاطرنشـان کـرد: درخواسـت دیگـری کـه از مجموعـه 
اختصـاص  و  اعمـال  دارد،  وجـود  اسـتان  اقتصـادی  مدیریـت 

مشـوق های مناسـب صادراتـی در حـوزه خرمـا اسـت.
عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشـکبار ایران در 
خوزسـتان تصریـح کرد: از هم اکنون برقـراری عوارض گمرکی برای 
صـادرات خرمـا در فروردیـن و اردیبهشـت سـال آینـده مشـکات 
و نگرانی هـای جـدی به وجـود آورده کـه در ایـن رابطـه الزم اسـت 
تـا دولـت نسـبت بـه آن تجدید نظر کند.سـازمان توسـعه تجارت 
ایـران اخیـرا در نامـه ای بـه انجمـن ملی خرمـا و سـایر نهادهای 
بخـش خصوصی نوشـت: صـادرات خرما از تاریـخ 15 فروردین تا 
31 اردیبهشـت سـال 99 مشـمول عوارض صادراتی اسـت و نرخ 
عـوارض آن نیـز در آینده نزدیک اعام خواهد شـد.بر اسـاس آمار 
اعـام شـده 50 درصـد از سـهم صادرات کشـور متعلق بـه خرمای 
خوزسـتان اسـت کـه بـه کشـورهای مختلـف از جملـه امـارات، 
قزاقسـتان، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکسـتان، چک، لهستان، 

سـنگاپور، رومانـی و کانـادا صادر می شـود.

تــن ریــل ملــی  5 هــزار  تامیــن  نامــه  تفاهــم 
ــا  ــور  رض ــدان در حض ــار- زاه ــن چابه ــت راه آه جه
رحمانــی وزیــر صنعــت ، معــدن و تجــارت ، محمــد 
ــد  ــعید محم ــازی و س ــر راه و شهرس ــامی وزی اس
ــاء )ص(  ــم االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــده ق فرمان
ــر عامــل ذوب  ــزدی زاده مدی ــه امضــای منصــور ی ب
آهــن و حمیــد خیرخــواه مدیــر پــروژه مذکــور 

ــید . رس
قــرارگاه  بیــن  نیــز  ای  نامــه  تفاهــم  همچنیــن 
ــت ،  ــاء )ص( ، وزارت صنع ــم االنبی ــازندگی خات س
ــت  ــازی جه ــارت و وزارت راه و شهرس ــدن و تج مع

بــه  ملــی  ریــل  تولیــد  از  حمایــت  و  همــکاری 
ــد  ــی و محم ــا رحمان ــد، رض ــعید محم ــای س امض

اســامی رســید.
وزیــر راه و شــهر ســازی در ایــن مراســم گفــت  
: ایــران ســرزمین پرنعمــت، پربرکــت و سراســر 
اســتعداد اســت. همیــن کــه خــود بــاوری بــه یــک 
جریــان زنــده تبدیــل شــود و از متخصصــان بــا 
ــام  ــوان تم ــی ت ــت شــود، م ــت حمای ــدرت خاقی ق
ریشــه هــای وابســتگی بــه بیــرون از مرزهــا را 

ــرد. ــع ک قط
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: هــدف از تحریــم هــا 

ــش  ــه چال ــور و ب ــاد در کش ــاب و فس ــاد الته ایج
ــت. ــام اس ــت نظ ــیدن مقبولی کش

اســامی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم 
بیــان  خودکفایــی  و  تولیــد  رونــق  بــر  رهبــری 
ــه چشــم  ــن نمایشــگاه ب ــر گوشــه ای داشــت: در ه
ــان  ــط متخصص ــا توس ــم ه ــه تحری ــورد ک ــی خ م
و محصــوالت ایرانــی بــه چالــش کشــیده شــده 
اســت.تفاهم نامــه ای کــه امــروز بســته مــی شــود 
ــرای تامیــن ریــل از ســوی ذوب آهــن اصفهــان ،  ب
ــی اســت  ــوان داخل ــر ت ــه ب ــاوری و تکی ــاد خودب نم
آن  واردات  از  ملــی  ریــل  تولیــد  بــا  واقــع  در   .

ــت . ــده اس ــری ش جلوگی
ــا  وی افــزود : جهــت راه آهــن چابهــار - زاهــدان ب
ــدوق  ــل صن ــری از مح ــم رهب ــام معظ ــت مق موافق
ــص  ــی تخصی ــروژه رقم ــن پ ــه ای ــی ب ــعه مل توس

ــت . ــت آن اس ــده اهمی ــان دهن ــه نش ــت ک یاف

وزیــر صنعــت ، معــدن و تجــارت نیــز در ایــن 
ــارد  ــش از 12 میلی ــال 97 بی ــت : در س مراســم گف
دالر واردات کاهــش یافــت و طبــق برنامــه 10 میلیــار 

ــد . ــی یاب ــده کاهــش م ــا ســال آین ــر ت دالر دیگ
وی افــزود :امســال روح جدیــدی در صنعــت دمیده 
شــده و هــر روز شــاهد افتتــاح پــروژه هــای مربــوط 
ــادی  ــای زی ــه ســاخت داخــل هســتیم.ظرفیت ه ب
ــه  ــادر ب ــا ق ــه ه ــه زمین ــم و در هم ــور داری در کش

ــد هســتیم. ــش تولی توســعه و افزای
ــدی  ــای تولی ــروژه ه ــار داشــت : در پ ــی اظه رحمان
ــد آز آن  ــت و بع ــت اس ــتگی در اولوی ــع وابس ، قط

ــه اســت. ــورد توج ــه اقتصــادی م توجی
وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه اقدامــات گســترده 
در صنعــت فــوالد جهــت قطــع وابســتگی گفــت 
ــت   ــل اهمی ــاخت داخ ــت س ــوزه نهض ــن ح : در ای
بســیاری دارد و مرکــز حمایــت از ســاخت داخــل در 

ــت . ــده اس ــدازی ش ــت راه ان وزارت صم
وی افــزود : در هــر حــوزه ای ســاخت داخــل اتفــاق 
ــت  ــوان واردات آن مدیری ــام ت ــا تم ــد ، ب ــی افت م
مــی شــود . االن 31 درصــد واردات کاهــش یافتــه 
اســت و در1600 ردیــف تعرفــه واردات ممنــوع شــده 
قــرارگاه  فرمانــده  محمــد  ســعید  .دکتــر  اســت 
ــه  ــز در افتتاحی ــاء )ص( نی ــم االنبی ــازندگی خات س
ــن نمایشــگاه گفــت : جــذب ســرمایه در بخــش  ای
تولیــد و تســهیات جهــت صــادرات غیرنفتــی از 
جملــه خواســته هــای بخــش تولیــد کشــور اســت .
گفتنــی اســت ذوب آهــن اصفهــان بــا برپایــی غرفــه 
ای در نمایشــگاه توانمنــدی هــای فنــی و مهندســی 
ایــران بــا محوریــت رونــق تولیــد ، محصــوالت 
جدیــد را  در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار داد 
. ایــن نمایشــگاه از ســوم تــا هفتــم اســفند مــاه در 

مصــای تهــران برپاســت.

 ضرورت بازاریابی برای صادرات خرمای خوزستان

 امضای تفاهم نامه تامین ریل ملی راه آهن 
چابهار- زاهدان با حضور دو وزیر

نمایشگاه بهاره در کهگیلویه 
و بویراحمد برپا می شود

سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و 
بویراحمـد گفـت:  و  تجـارت کهگیلویـه 
نمایشـگاه بهـاره بـا هـدف تنظیـم بازار، 
در  قیمـت  هـا  افزایـش  از  جلوگیـری 
پنـج شهرسـتان ایـن اسـتان برپـا می 
شود.سـاالر حسـین پـور روز شـنبه در 
اظهـار  ایرنـا  بـا خبرنـگار  و گـو  گفـت 
دوشـنبه  روز  نمایشـگاه  ایـن  داشـت: 
یاسـوج  15 اسـفندماه 139۸ در شـهر 
بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن اجرایـی 
کهگیلویـه و بویراحمـد برپـا مـی شـود 
و بـه مـدت 10 روز نیـز ادامـه خواهـد 
داشـت.وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه 
مـردم  نیـاز  مـورد  اساسـی  اقـام  هـا 
اسـتان در شـب عیـد مـردم از قبیـل 
برنج، شـکر، گوشـت، پوشـاک، کفش، 
تنقـات، شـیرینی و خشـکبار بـا 10 تـا 
15 درصـد کمتـر از قیمـت بـازار عرضـه 
مـی  شود.سرپرسـت سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت کهگیلویـه و بویراحمد 
تصریـح کـرد: در ایـن نمایشـگاه یـک 
تیـم گشـت دائـم تعزیـرات حکومتـی 
نمایشـگاه  برگـزاری  محـل  در  اسـتان 
هـا در اسـتان مسـتقر خواهنـد بـود و 
بـا تخلفـات احتمالـی از سـوی غرفـه 
داران برخـورد جـدی مـی کنند.حسـین 
نمایشـگاه  ایـن  داشـت:  ابـراز  پـور 
بویراحمـد،  هـای  شهرسـتان  در  هـا 
دنـا  و  بهمئـی  دوگنبـدان،  کهگیلویـه، 
برگـزار می شـوند. وی تاکید کـرد: غرفه 
داران در نمایشـگاه بهـاره ملـزم به درج 
قیمـت بـر روی کاال و خدمـات و نصب 
آن در معـرض دیـد عموم هسـتند و در 
صـورت رعایـت نکـردن ایـن مهـم، بـا 
فروشـندگان خاطـی برخورد می شـود.
حسـین پـور عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 
برنامـه ریـزی هـای انجام شـده، هیچ 
کاالهـای  تامیـن  در  کمبـودی  گونـه 
بویراحمـد  و  کهگیلویـه  در  اساسـی 
بـرای ایام پایانی سـال، وجـود نخواهد 

داشـت.

ایران در رتبه نخست گزیده ها
ذخیره خون بندناف 
خاورمیانه قرار گرفت

خلیل محمدی به عنوان مدیرعامل جدید 
نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

طی آیینی خلیل محمدی به عنوان مدیرعامل جدید نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

در آیینــی کــه بــا حضــور عبدالرســول 
ــری شــرکت  پیشــاهنگ معــاون راهب
مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی 
و  حراســت  کل  مدیــر  توکلــی  و 
در  صنعــت  ایــن  امورمحرمانــه 
ــل  ــزار شــد، خلی ــن برگ ــروگاه رامی نی
محمــدی بــه عنــوان مدیرعامــل و 
ــروگاه  ــن نی ــره ای ــت مدی ــو هیئ عض
ناصــر  خدمــات  از  و  منصــوب 
محمــدی مدیــر عامــل پیشــین ایــن 

مجموعــه صنعتــی تقدیــر شــد.
معــاون  پیشــاهنگ  عبدالرســول   
راهبــری تولیــد بــرق حرارتــی کشــور 
ــته  ــات شایس ــر از خدم ــن تقدی ضم
ناصــر محمــدی مدیــر عامــل پیشــین 
ایــن نیــروگاه اظهــار داشــت:  اســتان 

خوزســتان ســرزمین مقدســی اســت 
کــه شــهدا و ایثارگــران زیــادی را 
خرســندیم کــه  و  دیــده  خــود  در 
ســال   ۴0 طــی  رامیــن  نیــروگاه 
توانســت  خــود  مســتمر  فعالیــت 
انــرژی  انــرژی  ایــن  تولیــد  بــا 
ــاد  ــی را در ایج ــش مهم ــی نق حیات
ــتان  ــای اس ــاخت ه ــعه زیرس و توس
نیــاز  نمایــد. وی  ایفــا  خوزســتان 
در  بــرق کشــور  شــبکه سراســری 
ــرق  ــد ب ــه تولی همــه فصــول ســال ب
ایــن نیــروگاه را نشــان از اهمیــت 
ــت  ــدی در صنع ــه تولی ــن مجموع ای
ــل  ــت :  در فص ــت و گف ــرق دانس ب
بــرق  مصــرف  پیــک  و  تابســتان 
نیــروگاه  اکثــر  شــرایطی کــه   در 

از مــدار خــارج  آبــی  بــرق  هــای 
رامیــن  نیــروگاه  بــه  باشــند  مــی 
ــود و  ــی ش ــی  وارد م ــار مضاعف فش
ــدردان  ــه ق ــل همیش ــن دلی ــه همی ب
واالی کلیــه  همــت  و  هــا  تــاش 
ــه  ــن مجموع ــران ای ــان و مدی کارکن

هســتیم.
ــص  ــه تخص ــاره ب ــا اش ــاهنگ ب پیش
ارزشــمند کارکنــان  تجــارب  و  هــا 
بخش هــای  در  رامیــن  نیــروگاه 
ــروگاه  ــن نی ــیل ای ــف از پتانس مختل
مرکــز  یــک  ایجــاد  منظــور  بــه 
صنعــت  در  تخصصــی  آموزشــی- 
 : افــزود  و  داد  خبــر  بــرق کشــور 
کشــورهای  غربــی همــواره ســعی 
همــه  در  را  کشــورمان  نمودنــد 

ــرار  ــود ق ــم خ ــورد تحری ــا م زمینه ه
ــا  ــم ب ــز ســعی نمودی ــا نی ــد و م دهن
تــاش و تمرکــز بــر اســتعدادها و 
توانمنــدی هــای خــود ، نیازهــا و 
مهندســی   - فنــی  هــای  چالــش 
ــم. ــع نمایی ــرق را مرتف ــت ب در صنع
معــاون راهبــری تولیــد بــرق حرارتــی 
کشــور توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی و 
ــی و  ــدگان داخل ــه تولیدکنن اعتمــاد ب
شــرکتهای خدمــات مهندســی ایرانــی 
را مهمتریــن راه بــرون رفــت و  کلیــد 
ــه  ــورمان  ب ــرفت کش ــعه و پیش توس
ویــژه در صنعــت بــرق دانســت و بــر 
ــاق  ــان خ ــران و کارکن ــام مدی اهتم
خصــوص  ایــن  در  بــرق  صنعــت 

ــود. ــد نم تاکی
ــت  ــن آرزوی موفقی ــاهنگ ضم پیش
بــرای خلیــل محمــدی مدیرعامــل 
ــروگاه ، قانونمــداری،  ــن نی ــد ای جدی
اســتانی،  مســئوالن  بــا  تعامــل 
صنعــت  مدیــران  بــا  مشــورت 
بــرق، صیانــت از محیــط زیســت، 
افزایــش ســطح آمادگــی واحدهــای 
ــرق ، کاهــش خــروج هــای  تولیــد ب
ــرق و  ــد ب اضطــراری واحدهــای تولی
همچنیــن بهبــود راندمــان واحدهــای  
و  برنامــه  مهمتریــن  را  نیروگاهــی 
جدیــد  مدیریــت  از  خــود  انتظــار 

ــود. ــوان نم عن
 ناصــر محمــدی مدیرعامــل پیشــین 
ارائــه  بــه  نیــز  رامیــن  نیــروگاه 
گزارشــی از دســتاوردها ، وضعیــت 
اقدامــات  تولیــدی،  واحدهــای 
ایــن  پتانســیل  و  شــده  انجــام 
ــف  ــای مختل ــش ه ــروگاه در بخ نی
از  تقدیــر  ضمــن  وی   . پرداخــت 
مجموعــه  همدلــی  و  همــکاری 
نیــروگاه رامیــن، تولیــد پایــدار ایــن 
ــت و  ــون هم ــی را مره ــرژی حیات ان
مدیــران  و  تــاش کلیــه کارکنــان 
ــاره  ــا اش ــت و ب ــروگاه دانس ــن نی ای
ــار  ــروگاه اظه ــن نی ــیل ای ــه پتانس ب
امیــدواری نمــود بــا حضــور مدیریــت 

جدیــد شــاهد بهبــود عملکردهــا ، 
تولیــد پایــدار انــرژی برق و اســتمرار 
ــیم. ــردم باش ــه م ــانی ب ــت رس خدم
خلیــل محمــدی مدیــر عامــل جدیــد 
ــز  ــی نی ــروگاه 1۸50 مگاوات ــن نی ای
برنامه هــای  و  اهــداف  بیــان  بــه 
ایــن  تقویــت  منظــور  بــه  خــود 
ــت  ــار داش ــت و اظه ــروگاه پرداخ نی
ســردار  مســیر  یــادآوری  بــا  و 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در 
بــه  تعهــد  و  پذیــری  مســئولیت 
اظهــار  عزیزمــان  آرمانهــای کشــور 
ســرزمین  در  خدمــت  داشــت: 
و  یــادآور حماســه  خوزســتان کــه 
ــران اســامی  ــت شــریف ای ــار مل ایث
اســت آرزو و توفیقــی اســت کــه 
ــدوارم  ــده و امی ــب ش ــب اینجان نصی
ــه  ــکاری هم ــی وهم ــت همدل ــا هم ب
بتوانــم  رامیــن  نیــروگاه  مجموعــه 
ــرزمین و  ــن س ــه ای ــود را ب ــن خ دی

نمایــم. ادا  آن  مــردم 
و  هوشــمندانه  ریــزی  برنامــه  وی 
دانــش  بــر  مبتنــی  و  اســتراتژی 
رویکــرد  مهمتریــن  را  تخصــص  و 
بــه منظــور تحقــق رســالت  خــود 
ــاره  ــا اش ــت و ب ــروگاه دانس ــن نی ای
بــاالی ســرمایه های  پتانســیل  بــه 
ارزشــمند  تجــارب  و  انســانی 
تاشــگران نیــروگاه رامیــن اظهــار 
امیــدواری نمــود بــا تدویــن افق هــای 
هدفمنــد و اســتفاده حداکثــری از 
بــاالی  پتانســل  و  هــا  توانمنــدی 
ــوت و  ــاط ق ــود نق ــاهد بهب ــان ش آن
رفــع چالشــهای ایــن مجموعــه در 

صنعــت بــرق کشــور باشــیم.
محمــدی  خلیــل  اســت  گفتنــی 
ــن  ــروگاه رامی ــد نی ــل جدی مدیرعام
از مدیــران شــاخص صنعــت بــرق 
حرارتــی کشــور اســت و بیــش از 
ــی  ــی مهندس ــت فن ــز معاون ــن نی ای
ــروگاه  ــره نی ــت مدی ــت هیئ و عضوی

شــازند را عهــده دار بــود.



میشل اوباما
مراسم رونمایی از کتاب »میشل اوباما« با 
ترجمه  سهیا ناصری 6 اسفند در موسسه 

"هنر فردا" برگزار می شود.

وقتی بشه با دو کلمه دروغ و وصله 
چسبوندن،آزادی یه نفرو ازش گرفت آزادی 

همه مشروطه!

آزادی به قیدشرط

کتاب دیالوگ

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
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گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617۸99596- شناسه ملی 1۴000275775نشانی

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

209۸0035010001۸1

کلیه پروژه های تملک دارایی های 
سرمایه ای )حفاظت فیزیکی ،نظارت 
و خدمات ایاب و ذهاب اداره کل راه 

و شهرسازی استان کرمان(

365
بر اساس آیین نامه 
تضمین معامات 

دولتی 
بر اساس براورد آزاد660/000/00013/096/۸00/000

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

فراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت دوم
شماره ب/52-98/51 نوبت دوم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98.۱2.5 می باشد.
مبلغ برآورد: ۱7.996.۳۱6.۰۰۰ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 899.8۱5.8۰۰ ریـال بـه صـورت 
ضمانـت نامـه بانکی شـرکت در )فرایند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب و 

فاضـالب اسـتان کرمان
مهلـت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : مـورخ 98.۱2.5 لغایت 

98.۱2.8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 روز دوشنبه تاریخ 98.۱2.۱9

آخریـن مهلـت تحویـل پاکـت )الـف( : به صـورت حضـوری سـاعت ۱5 
روز دوشـنبه مـورخ 98.۱2.۱9 به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان 

کرمـان می باشـد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز سه شنبه تاریخ 98.۱2.2۰
محل تامین اعتبار: اسـناد خزانه اسـالمی با سررسـید ۱۴۰۱.۳.۱8 با حفظ 

خرید قدرت 
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان تلفن: 

۰۳۴-۳۳22296۰
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضوریت در سـامانه: 

مرکز تمـاس ۰2۱۴۱9۳۴
دفتر ثبت نام: 889697۳8 و 85۱9۳768

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد کابـل تخـت مسـی افشـان را از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت بـه شـماره 2۰98۰۰596۳۰۰۰۰89 برگـزار نمایـد. کلیه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام درسـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت درمناقصـه محقق سـازند.

 -

شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان در نظــر دارد توســعه فیدرهــای 20 کیلــو ولــت پســت امامیــه بصــورت کلیــد در 
دســت ) epc ( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره فراخــوان 2098001119000124 آدرس 

الکترونیکــی www.setadiran.ir برگــزار نمایــد .
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 750/000/000 ریــال بحــروف ) هفتصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ( بصــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا 
واریــز نقــدی بحســاب ســیبا بــه شــماره IR030100004001106406376190 نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی بنــام شــرکت بــرق 

منطقــه ای آذربایجــان 
بهای فروش اسناد : 200/000 ریال ) دویست هزار ریال ( 

جهت اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
جهت اخذ اطاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073233-041 تماس حاصل فرمایند .

www.tavanir.org.ir          www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجانشناسه آگهی : 778593

آگهی تجدید مناقصه عمومی  نوبت دوم

1273

شرکت برق منطقه ای
 آذربایجان

وزارت نیرو

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي
 استان چهارمحال وبختیاری

جدول زمانی انجام مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 98/12/5شروع فروش اسناد 

تا ساعت 19 عصر مورخ 98/12/10مهلت دریافت اسناد

تا ساعت10 صبح مورخ 98/12/24مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

ساعت 11 صبح مورخ 98/12/24بازگشایی پاکات

خالصه استانداردهاي ملي پر کاربرد
آب لیمو ترش

 با استاندارد ملی ایران به شماره 117 

آب لیمـو تـرش طبیعی فـرآورده های اسـت تخمیر 
نشـده ولـی قابـل تخمیر که بـا روش های مکانیکی 
از میـوه تـازه، رسـیده و سـالم لیمـو ترش به دسـت 
از نظـر ظاهـری  بایـد  مـی آیـد. آب لیمـو تـرش 
یکنواخـت بـوده و ذرات گوشـت میـوه مـی توانـد به 
صورت معلق یا ته نشـین شـده در آن وجود داشـته 
باشـند. میزان گوشـت میوه در آب لیمو ترش، نباید 
از 5 درصـد بیشـتر باشـد. رنـگ طبیعـی آب لیمـو 
تـرش از زرد کمرنـگ تـا زرد کهربایـی متغیـر اسـت. 
آب لیمـو تـرش بایـد دارای بوی طبیعـی لیمو ترش 
بـوده و عـاری از هـر گونه بـوی خارجی، کپـک زدگی 
و گندیدگـی باشـد. همچنیـن بایـد عـاری از هرگونـه 
طعم نامطلوب اکسیدشـدگی و تلخی شـدید باشـد. 
بایـد عـاری از شـن و خـاک و هر گونه آفـت زنده یا 
مرده باشـد. فـرآورده باید بـدون بقایای گیاهی مانند 
پوسـت، هسـته باشد اما وجود بافت خوراکی و  قابل 
رویـت در آب لیمـو تـرش مجاز اسـت. آالینـده های 
فلـزی از جمله آرسـنیک، سـرب، مـس، روی و آهن 
باید مطابق حدود مجاز درج شـده در این اسـتاندارد 
باشـد. آب لیمـو تـرش بایـد در ظـروف شیشـه ای 
مخصـوص مـواد غذایـی و آشـامیدنی بسـته بنـدی 
شـود. آگاهـی هایـی مثـل نام و نـوع فـرآورده، نام و 
نشـانی تولیـد کننده، شـماره پروانه سـاخت، حجم ، 
سـری سـاخت، تاریخ تولید و انقضاء به روز و ماه و 
سـال، شـرایط نگهداری، کد ده رقمی اسـتاندارد باید 
بـر روی برچسـب هـر ظـرف حـاوی آب لیمـو ترش 

طبیعـی چاپ شـود.
 

 فرآورده آب معدنی طبیعی
استاندارد ملی "2441"

آبـی اسـت با دارابـودن اماح معدنی خـاص ، عناصر 
کمیاب و دیگر ترکیبات معدنی مشـخص می شـود.
از منابـع طبیعـی مانند چشـمه ، نقاط حفاری شـده 
از سـفره هـای آب زیرزمینـی بـه دسـت مـی آیـد.
ترکیبـات آن در فصول مختلف سـال از ثبات نسـبی 

برخـوردار مـی باشـد.در نزدیـک تریـن محـل ممکن 
به سرچشـمه آب ، در شـرایط بهداشـتی خاص ، در 
ظـروف تمیـز و غیـر قابـل نفـوذ بسـته بندی شـود. 
آب معدنـی طبیعـی بایـد زالل ، بـدون ذرات معلق و 
رسـوب و عـاری از بـو و مـزه نامطلوب باشـد.برخاف 
آب آشـامیدنی روش هـای تصفیه محـدود به روش 
هـای تصفیه فیزیکـی ماننـد هوادهی و اسـتفاده از 
فیلتـر بـوده بـه گونـه ای کـه هیـچ گونه تغییـری در 
ویژگـی های فیزکوشـیمیایی و حتـی بیولوژیکی در 

ویژگـی هـای آب معدنـی طبیعی ایجـاد نگردد.
نکات مهم در خرید و استفاده آب معدنی طبیعی:

از خریـد آب معدنـی هایـی کـه در معرض حـرارت و 
در زیـر نـور آفتـاب نگه داری می شـوند و یا در فریزر 

نگـه داری شـده و منجمد 
می باشـند و نیز تاریخ مصرف آن ها گذشـته اسـت 
، خـودداری نماییـد. ایـن آب برای نـوزادان و کودکان 

کمتر از 7 سـال اسـتفاده نشود.
 

رب گوجه فرنگی
استاندارد ملی "      "

فـرآورده ای اسـت که از تغلیـظ آب گوجه فرنگی  در 
سیسـتم تحت خا تا رسـیدن به غلظت مناسـب  و 
طـی فرآینـد پاستوریزاسـیون تولید می گـردد. برای 
تولیـد این فـرآوده باید ازگوجه فرنگی های سـالم و 
رسـیده اسـتفاده شـود . افزودن هرگونه طعم دهنده 
، رنـگ دهنـده ، قـوام دهنـده ، پایـدار کننـده و مواد 
نگهدارنده ممنوع می باشـد . رب گوجه باید در بسـته 
بندیهـای سـالم ، بـدون بادکردگـی ، نشـتی تـرک 
خوردگـی و زنـگ زدگی عرضه گردد. میـزان نمک در 
رب گوجـه حداکثـر 1.5 درصد می باشـد و غلظت آن 
بـر حسـب درجه بریکـس ) بدون احتسـاب نمک ( 

حداقـل 25 می باشـد . 
 

روغن سرخ کردنی
 با استاندارد ملی ایران به شماره 4152

روغـن سـرخ کردنـی روغنـی اسـت کـه برای سـرخ 
کـردن در مصـاف خانـواده و همچنیـن در صنایـع 
غذایی اسـتفاده می شـود. این روغن نباید در دمای 

باالتـر از 180 درجـه سلسـیوس اسـتفاده شـود.
ویژگـی هـای کیفی روغن های سـرخ کردنـی خانوار 

و صنایـع غذایی

مزه و بو: عاری از هرگونه بو و مزه تند و غیرطبیعی
وضـع ظاهـری: در دمـای 20-25 درجـه سلسـیوس 

روان باشـد
ویژگـی هـای روغـن دور ریـز: بو و طعـم نامطلوب و 

رنگ غیـر طبیعی
افـزودن هـر نـوع مـواد طعم دهنـده به روغن سـرخ 

کردنی مجاز نیسـت.
نقطه دود روغن چیست؟

نقطـه دود روغـن دمایی اسـت، کـه در آن دما روغن 
تجزیـه شـده و در نتیجه دود قابـل رویتی ایجاد می 

شود.
آنتـی اکسـیدان ها موجـب افزایش پایـداری روغن 
هـا در برابـر عوامـل اکسیداسـیون زا مـی شـوند. از 
عائـم مشـهود فاسـد شـدن روغـن، تغییـر رنـگ، 
افزایـش غلظـت، )ویسـکوزی شـدن( ایجـاد کف و 

دوده و بـوی نامطبـوع مـی باشـد.
چـه نـوع روغنـی را می توان برای سـرخ کـردن مواد 

غذایی اسـتفاده نمود؟
ترجیحـا از روغـن هایـی اسـتفاده کنیـد که بـر روی 
بـر چسـب ظـروف آن هـا عبارت)بـرای سـرخ کردن 
مناسـب اسـت( درج شـده باشـد. از روغـن هـای 
جامـد کـه حـاوی اسـیدهای چـرب ترانـس پاییـن 
باشـند، نیز می توان برای سـرخ کردن اسـتفاده کرد.
یـادآوری: روغـن اسـتفاده شـده را دوبـاره در ظـرف 
اصلـی برنگردانید. بهتر اسـت از مصرف مجدد روغن 

سـرخ شـده بپرهیزید.
 

کنسرو ماهی تون در روغن 
با شماره استاندارد 2870

کنسـرو ماهـی تـون در روغـن فـرآورده ای اسـت 
هـای  ماهـی  از  چنـد گونـه  یـا  یـک  گوشـت  از 
و  سـازی  آمـاده  مراحـل  طـی  از  پـس  تـون کـه 
قصابی)جداسـازی  انجمادزدایـی،  شـامل  تولیـد 
سـر و تخلیـه امعـاء و احشـاء(، شستشـو)با آب 
آشـامیدنی سـرد(، پخـت اولیـه و جداسـازی زوائـد 
گوشتی)مانند:پوست،فلس،استخوان(، درون ظروف 
غیرقابـل نفـوذ مناسـب، پر شـدهو پـس از افـزودن 
نمـک، روغـن و در صورت لزوم سـایر مـوارد، دربندی 
نشـده و بـه منظـور انجـام سـترون تجارتـی تحـت 

فرآینـد حرارتـی قـرار گیـرد.
نکات مهم در خرید کنسرو ماهی تون:

اولیـن نکتـه هنـگام خرید کنسـرو ماهی، بررسـی 
تاریـخ تولیـد و تاریـخ انقضای قابلیـت مصرف آن 
اسـت. هرگـز کنسـروهای تاریـخ گذشـته، ضربـه 
را خریـداری  آلـوده  و  متـورم  زده،  زنـگ  خـورده، 
نکنیـد. نداشـتن بـوی نامطبـوع حتمـا دلیـل بـر 
سـالم بودن کنسـرو نیسـت. معمـوال کنسـروهایی 
که مشـکل داشـته باشـند متورم می شـوند. گاهی 
اوقـات کنسـروهایی کـه محتویـات آن ها اسـیدی 
نشـان  واکنـش  کنسـرو  قوطـی  فلـز  بـه  اسـت 
مـی دهنـد و گازهـای خاصـی تولیـد مـی کننـد و 
در نهایـت موجـب تـورم کنسـرو مـی شـوند. نگـه 
داشـتن قوطـی کنسـرو در محیـط هـای گـرم نیـز 

مـی توانـد موجـب تـورم آن شـود.
لزومـی نـدارد کنسـرو را در جای خیلـی خنک مانند 
یخچـال نگهـداری کنیـد. مهـم این اسـت کـه محل 
نگهـداری آن نوسـان دمایی نداشـته باشـد، زیرا این 
نوسـان سـبب مـی شـود قوطـی کنسـرو بـه نقطـه 
شـبنم برسـد و سـطح قوطـی را رطوبت بگیـرد. این 
رطوبـت سـبب زنگ زدگی، سـوراخ شـدگی و فسـاد 
محتویـات آن مـی شـود. معمـوال بهترین دمـا برای 
نگـه داری کنسـرو بیـن 20 تـا 25 درجه سلسـیوس 

است.
 

نمک خوراکی یددار 
با استاندارد ملی ایران به شماره 1195

نمـک یددار نمکی اسـت، که طـی فرآیندهای کنترل 
شـده بـه آن ترکیبات یـدور یا یدات پتاسـیم، افزوده 

میگردد.
نمـک خوراکـی ید دار باید به رنگ سـفید شـفاف تا 
مـات بـوده، بایـد شـور مـزه و عـاری از هـر گونه بوی 

خارجـی و هگونـه مواد خارجی باشـد.
نکات مهم در خرید و استفاده نمک خوراکی یددار: 

نمـک خوراکـی یـددار از نظـر رنـگ، بـو و مـزه هیـچ 
فرقـی بـا نمـک خوراکـی نـدارد و آن را درسـت مانند 

نمـک خوراکـی مصـرف کنید.
بـرای جلوگیـری از تخریب ید در نمک خوراکی یددار 
بایـد آن را در ظـروف در دار بـه طـور سربسـته نگـه 
داری کـرده و از ذخیـره سـازی آن بـه مـدت طوالنی 
پرهیـز کـرد و هـم چنیـن نبایـد آن را در معـرض نور 
مسـتقیم خورشـید و نـم، قـرار داد. مصـرف روزانـه 
نمـک خوراکـی یـددار از بروز گواتر و سـایر ناهنجاری 
هـای ناشـی از کمبـود ید، مانند: عقـب ماندگی های 
ذهنی و جسـمی، اختال در گفتار و شنوایی، ناتوانی 
زودرس،  خسـتگی  و  بازدهـی  کاهـش  جسـمی، 
جلوگیـری مـی کند. همه عـوارض کمبود یـد در بدن 
غیـر قابل درمـان، ولیکن به راحتی قابل پیشـگیری 
اسـت. مصـرف روزانه نمـک خوراکی یـددار، ید مورد 

نیـاز بـدن را تامین مـی کند.
 

همبرگر
 با استاندارد ملی ایران به شماره 2304

همبرگـر از گوشـت قرمز چـرخ کـرده دام های حال 
گوشـت بـه ویـژه گاو و گوسـاله کـه به آن سـایر مواد 
متشـکله مجاز اضافه شـده است تشـکیل می شود.
مکانیکـی  دسـتگاه  وسـیله  بـه  محصـول  ایـن 
مخصـوص در واحدهـای تولیـدی مجـاز، در قالـب 
سـه گـروه از نظـر درصـد گوشـت، تهیـه و در شـرایط 
بهداشـتی مجاز، بسـته بندی و نشـانه گذاری شده و 

بـه صـورت منجمـد عرضـه مـی شـود.
گروه بندی همبرگر:

1-همبرگر با 30٪ گوشت
ایـن دسـته از همبرگرهـا دارای حداقـل 30 درصـد 
گوشـت قرمـز همـراه بـا مقادیر مشـخصی پروتئین 

گیاهـی و سـایر مـواد متشـکله مجـاز می باشـد. 
2-همبرگر با 60٪ تا 74٪ گوشت

این دسـته از همبرگرها دارای 60 تا 74 درصد گوشـت 
بـدون اسـتفاده از پروتئیـن سـویا و همـراه با سـایر 

ترکیبـات مجاز می باشـد.
3-همبرگر با 75٪ تا 90٪ گوشت

ایـن دسـته از همبرگرهـا دارای 75 تـا 95 درصـد 
گوشـت بـدون اسـتفاده از پروتئین سـویا و همراه با 

سـایر ترکیبـات مجـاز می باشـد.
 

بخاری گازسوز دودکش دار
 با استاندارد ملی ایران به شماره 1220-1

بخـاری با انتقال حـرارت جابه جایی- بخاری اسـت 
کـه، بـه منظـور گـرم کـردن یـک اتـاق از راه انتقال و 
جابـه جا کـردن هوای گرم داخـل آن، طراحی گردیده 
اسـت. ایـن نوع بخاری می توانـد در عین حال دارای 
انتقـال حـرارت تابشـی نیـز باشـد. بخـاری گازسـوز 
دودکـش دار دارای انـواع مختلفـی اسـت، از جملـه 
بخـاری بـا انتقـال حـرارت جابـه جائـی دارای هیزم 

نما)طـرح شـومینه( و بخـاری جلوباز
نـکات ایمنـی در اسـتفاده از بخاری گازسـوز دودکش 

دار: 
در صورت اسـتفاده از بخاری، پکیج و سایر تجهیزات 
گرمایشـی کـه بـه هـوا نیـاز دارند، بـه منظـور تامین 
هـوای مـورد نیاز احتـراق، از درزبندی تمـام منافذ آن 

جدا خـودداری فرمایید.
بایـد توجـه شـود، عـدم اسـتفاده از دودکـش یـا 
اسـتفاده از دودکـش نامناسـب، خطـرات جانـی بـه 
همـراه دارد. بنابرایـن، نصب دودکش اسـتاندارد برای 
بخـاری هـای گازی دودکـش دار، الزامی می باشـد. 
نصـب بخـاری باید توسـط نصابان و سـرویس کاران 
مجـاز انجـام گیرد. کنتـرل دوره ای به منظور اطمینان 
از مناسـب بـودن شـرایط دودکـش الزامـی اسـت. 
حداقـل بایـد سـالی یک بـار در آغاز فصل سـرما، کل 
مسـیر دودکـش کنتـرل شـده و از بـاز بـودن مسـیر 
خـروج دود تـا انتهـای دودکـش اطمینـان حاصـل 

شود.
 

پوشک بچه 
 با استاندارد ملی ایران به شماره 2528

نـوزادان  و  اسـتفادة كـودكان  بچـه جهـت  پوشـك 
یكبارمصـرف  فـرآورده  ایـن   . بـه كارگرفته می شـود 
بـوده و بـرای ارتقـاء سـطح بهداشـت فردی كـودكان 
حائـز اهمیـت اسـت. اسـتفاده از پوشـك های آلوده 
بیمـاری   باعـث سـرایت  غیراسـتاندارد می توانـد  و 
بـه كـودكان شـود. شـایان ذكراسـت باكتری هـای 
موجـود در پوشـك غیراسـتاندارد، در محیـط گـرم و 
مرطـوب رشـد كرده و ضمن تركیب بـا ادرار، آمونیاك 
تولیـد می كنـد کـه باعث سـوختگی در پوسـت بچه  

می شـود.
و  معمولـی، كامـل  نـوع  سـه  دارای  بچـه  پوشـك 
شـورتی  می باشـد. پوشـك معمولی مستطیل شـكل 
 بوده و همراه با مشـمع اسـتفاده می شـود. پوشـك 
كامـل دارای چسـب پهلـو و كش دورپا بـوده و بدون 
اسـتفاده از مشمع اسـتفاده  می شود. پوشک شورتی 
دارای کـش دور کمـر بـوده و بـه صورت شـورت قابل 
اسـتفاده مـی باشـد. پوشـك كامل و برخی پوشـک 
هـای شـورتی بـه دلیـل دارا بـودن پـودر جـاذب در 
مقایسـه با پوشـك معمولی مقـدار بیشـتری از ادرار 

را جـذب مـی نمایند.
برخـی از عیـوب احتمالی ظاهری كـه هنگام مصرف 
انـواع پوشـک بایـد به آنهـا توجه نمود به شـرح ذیل 

باشد: می 
ـ پارگی در سطح رویی پوشك

ـ بیرون زدگی الیاف در سطح پوشش رویی
ـ جمع شـدگی، نایكنواختی ، قطع شـدگی ، آثار لكه و 

اجسـام خارجی برروی سطح پوشك
ـ بازشـدن پـرس در قسـمت پرس شـده پوشـش 

داخلـی وخارجـی
در  موجـود  پوشـك های  تعـداد  مطابقـت  عـدم   -

بسـته بـرروی  اعام شـده  میـزان  بـا  هربسـته 
ـ عـدم درج تاریـخ تولیـد و زمـان انقضـای مصـرف 

شك پو
یـا  و  پوشـك  بسـته بندی  در  پارگـی  وجـود  ـ 

بسـته در  پـرس  ناقص بـودن 
 

دستمال کاغذی
 با استاندارد ملی ایران به شماره 627

ایـن محصـول به عنـوان یکـی از تولیدات بهداشـتی 
دارای بسـته بنـدی مقوایـی یا پاسـتیكی به منظور 
آلودگی هـای  از  اولیـه و جلوگیـری  حفـظ كیفیـت 
ثانـوی مـی باشـد. اطاعات مـورد نیاز مصـرف كننده 
از جملـه تعـداد و انـدازه دسـتمال، تاریـخ تولیـد و 
انقضـاء، نشـانی و مشـخصات تولیـد کننـده باید به 
صـورت پاك نشـدنی بـرروی بسـته بندی درج گـردد. 
بـه  پارگـی  نرمـی، میـزان رطوبـت مناسـب، عـدم 
هنـگام اسـتفاده در حالـت خشـک یا تر، عـدم بوی 
نامطلـوب، خـروج تـك تـك ورق هـای دسـتمال از 
جعبه و شـکل ظاهری مناسـب از جمله مشـخصات 
اسـتاندارد  دسـتمال های كاغـذی  هـای  ویژگـی  و 

محسـوب می شـود.

 مایـع پـاک کننـده اجـاق گاز – ویژگی هـا وروش 
آزمون

استاندارد ملی 6071

هـدف از تدویـن ایـن اسـتاندارد تعییـن ویژگـی 
هـا، نمونـه بـرداری ، روش آزمـون، بسـته بنـدی 
و نشـانه گـذاری مایـع پـاک کننـده اجـاق گاز می 
باشـد. ایـن فـراورد ه بـرای پاك كردن باقـی مانده 
كربـن، چربیهـای حـرارت دیـده و آلودگـی هـای 
دیگـر سـطوح اجـاق گازهـای خانگـی و صنعتـی 
كاربـرد دارد و بـه دو دسـته تقسـیم مـی شـود 
بـرای سـطوح لعابـی اسـتفاده  نـوع اول فقـط   .
مـی شـود و نـوع دوم بـرای کلیـه سـطوح قابـل 
اسـتفاده مـی باشـد. پـاك كننـده هـای اجـاق گاز 
بایـد بـه صورت یكنواخت و عـاری از ذرات خارجی 
باشـند. ایـن پـاك كننـده نبایـد حـاوی تركیبـات 
هیدروكربـن كلـره باشـد. چنانچه پـاك كننده طبق 
دسـتورالعمل سـازنده بـه كار رود، نبایـد هیچ گونه 
اثـر مشـهودی)از قبیل مات شـدگی، كـدری، ....( 
روی سـطح اسـتفاده شـده باقـی بگـذارد. مایـع 
پـاك كننـده اجـاق گاز بایـد در یـك بسـته بنـدی 
بهداشـتی مناسـب كه از نظر فیزیكی و شـیمیایی 
بنـدی  بسـته  باشـد،  نداشـته  اثـر  روی محتـوی 
شـود. هشـدار : چنانچه داخل محفظـه اجاق گاز را 
بـا هـر یـك از محلولهـای گاز پاك كن تمیـز نموده 
ایـد حتمـا قبـل از اسـتفاده محفظه اجـاق گاز را با 

دسـتمال مرطـوب پـاك نمائیـد

نوار بهداشتی 
 با استاندارد ملی ایران به شماره  1830-1

ایـن فـرآورده یـك بـار مصرف بـوده و بـرای ارتقاء 

سـطح بهداشـت فـردی بانـوان حائزاهمیـت مـی 
باشـد. عـدم رعایـت موازیـن بهداشـتی در تولیـد 
این فرآورده و اسـتفاده از مواد اولیه غیراسـتاندارد 
احتمـال سـرایت عـوارض و بیماری هایـی را  بـه 
انـواع  دارای  نواربهداشـتی  آورد.  خواهـد  وجـود 
مختلفـی از جملـه نـوار معمولـی، نـوار آناتومیـك،  
نواربالـدار، نـوار ایرلیـد )Air Laid( و پـد روزانـه 
می باشـد. نوارهـای معمولـی عمومـًا دارای قیمـت 
قـدرت جـذب  دارای  و  بـوده  بـازار  در  ارزان تـری 

كمتـری نسـبت بـه سـایر نوارهـا می باشـند.
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روابط عمومی اداره كل استاندارد استان كرمان


