
آگهي مناقصه عمومي تجديد شده                       
شماره 98/59/ع

آگهي مناقصه عمومي                       
شماره 98/70/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد » تقویـت و بهسـازی سـیلوهای بتنـی باطلـه و 
كنسـانتره كارخانه تغلیظ« خود را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شـركت 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین 
كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 
98/12/14 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشـد. زمان بازدید 
از محـل اجـرای پروژه روز چهارشـنبه مورخ 98/12/7 مقرر شـده اسـت. شـركت معدنی و صنعتی گل گهـر در رد یا 

قبـول هـر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد خریـد" سـه دسـتگاه الكتروموتـور 
Siemens" مـورد نیـاز خود را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصـه از طریق برگـزاری مناقصه عمومی به 
شـركت فروشـنده واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا كلیـه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی 
تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلـود نمایند. مهلـت تحویل 
پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مـــورخ 98/12/17 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا 

دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان

فروش امالک مازاد بر نیاز بانک ملی استان کرمان 
آگهی مزايده عمومی

احترامــا بــه اطــالع مــی رســاند اداره امــور شــعب بانــک ملــی اســتان کرمــان در نظــر دارد امــالک مــازاد بــر نیــاز خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات 
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی www.setadiran.ir  و شــماره مزایــده 2098004185000004 بــه صــورت 

الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار : 1398/12/6

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/12/17 ساعت 1۰ صبح
مهلت بازدید تا: 1398/12/16

مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/12/17 ساعت 1۰ صبح
تاریخ بازگشایی: 1398/12/17

تاریخ اعالم به برنده : از 1398/12/17
-فروش به صورت نقدی با 1۰% تخفيف

-فروش به صورت اقساط به شرح ذیل:
1-%۵۰ نقد مابقی اقساط یک ساله با نرخ سوده 9 %
2-%۵۰ نقد مابقی اقساط دو ساله با نرخ سوده 1۵ %

3-%۵۰ نقد مابقی اقساط سه ساله با نرخ سوده 18 %
جهـت اطـاع از لیسـت امـاک ، عـاوه بر سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت، میتوان 
بـه وب سـایت بانـک ملـی ایـران بـه نشـانیwww . bmi . ir بخـش مناقصـه و مزایده 

مراجعـه فرمایید

آگهی تجديد مزايده عمومی فروش زمین

محمد رضا امیرزاده- شهردار محی آباد

شــهرداری محــی آبــاد در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــورای اســالمی شــهر 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 12 قصــب واقــع در خیابــان ولــی عصــر شــهر محــی 

آبــاد را از طریــق مزایــده بفــروش برســاند.

سایر جزئیات در اسناد مزایده موجود میباشد:
1-تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5% قیمت پایه

2-تضمین شرکت در مزایده : بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده شهرداری 
طبق اسناد مزایده

3-مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا تاریخ 98/12/15 از دبیرخانه شهرداری محی آباد
4-زمان گشایش پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخ 98/12/17 می باشد.

5-قیمت پایه کارشناسی : به ازا هر متر مربع 4.000.000 ریال 
ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن شهرداری : 33782144-034

ت اول
نوب

چین و کرونا و ما!
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ــا کشــف  ــد قــرن پیــش تصــور می کــرد ب انســانی کــه از چن
قوانیــن علمــی، بــر طبیعــت ســلطه ای بی چــون و چــرا خواهد 
یافــت و از جهــان "راززدایــی" خواهــد کــرد، اینــک حیاتــش بــا 

یــک ویــروس بــه خطــر افتــاده اســت!
ــان  ــوان کشف ش ــه می ت ــه البت ــت ک ــی اس ــت را قوانین طبیع
ــان ها  ــی انس ــاخت و زندگ ــوژی س ــا تکنول ــق آنه ــرد و طب ک
را راحت تــر یــا از جهتــی ســخت تر کــرد، امــا ســلطه بــر 
ــاش بشــر  ــه ت ــی اســت و ای بســا ک ــال عبث ــت، خی طبیع
بــرای تحقــق ایــن ســودای خــام، زندگــی بــر روی زمیــن را بــه 

جهنــم تبدیــل کنــد!
دولــت قدرتمنــدی و متمرکــزی ماننــد چیــن، نتوانســت مانــع 
پیدایــش ویــروس کرونــا شــود و در کنتــرل آن نیــز تاکنــون 
ــای  ــواه مرزه ــواه ناخ ــا خ ــس کرون ــت. پ ــوده اس ــق نب موف
جغرافیایــی را در می نــوردد و اگــر بــه ســرعت واکســنی بــرای 
ــا دولت هــای ضعیــف و  آن کشــف نشــود، در جوامــع فقیــر ب
ناکارآمــد، تــرس و وحشــت و مــرگ و میــر گســترده بــه بــار 

مــی آورد.
ایــران کشــوری اســت کــه مســئوالن آن، چنــان ســخن گفتــه 
بودنــد کــه گویــی پــای کرونــا بــه خــاک آن بــاز نمی شــود و اگر 
هــم بشــود، در مــوارد نــادری در ســطح کشــورهای دارای قدرِت 

کنتــرل بــاال خواهــد بــود!
یــک شــب امــا از خــواب برخاســتیم و کرونــا را بیــخ 
ــه  ــه ب ــادر بلک ــوردی ن ــه در م ــم ن ــم، آن ه ــان دیدی گوش م
ــِل راســتی آزمایی و در  صورتــی کــه برخــی خبرهــای غیــر قاب
عیــن حــال غیــر قابــِل اغمــاض، در بــارۀ شــیوع آن با ســرعتی 
بدتــر از هــر نقطــۀ دیگــر جهــان بــه جــز کشــور مبــدأ ویــروس، 

هشــدار می دهنــد.
مســئوالن ایرانــی تــا کنــون در مــورد چگونگــی ســرایت کرونــا 
ــروس  ــن وی ــد. ای ــه نکرده ان ــات روشــنی ارائ ــران اطاع ــه ای ب
ــدأ آن  ــل مب ــتقل از مح ــتگاهی مس ــد خاس ــًا نمی توان قاعدت
داشــته باشــد و طبعــًا مســتقیم یــا غیرمســتقیم از چیــن وارد 

کشــور شــده اســت. 
در حالــی کــه عمــوم کشــورهای جهــان از بیــم ورود ویــروس 
کرونــا مــراودات خــود را بــا چیــن قطــع کردنــد و یــا بــه شــدت 
ــۀ پروازهــای  ــت از ادام ــا حکای ــد، برخــی خبره کاهــش دادن
شــرکت هواپیمایــی ماهــان بــه آن کشــور تــا همیــن روزهــای 
ــود را در  ــادالت خ ــورها مب ــه کش ــا از اینک ــر دارد. چینی ه اخی
زمینه هــای مختلــف بــا آن کشــور قطــع کننــد، اظهــار نارضایتــی 

انس طا         1.64۰.21۰

مثقال طا     23.78۰.2۵۰

گرم طای 18  ۵.48۵.192

گرم طای 24   7.314.2۰۰

بهار آزادی      ۵3.۰۵۰.۰۰۰

امامی          ۵3.3۰۰.۰۰۰

نیم       27.9۰۰.۰۰۰

ربع         16.9۰۰.۰۰۰

گرمی       9.۵۰۰.۰۰۰

دالر             142.39۰

یورو         1۵4.2۰۰

درهم          36.3۵9

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
4   تا  15دنبال کنید
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محوطه سه تپه نیشابور 
متعلق به عصر آهن است

دانشیار گروه باستان شناسی 
دانشگاه نیشابور گفت: بر اساس 

تحلیل اولیه مواد فرهنگی )به ویژه 
سفال ها( و بقایای معماری نشان 
داد محوطه سه تپه نیشابور متعلق 

به عصر آهن است.

مهار آتش سوزی در 
۲0هکتار از تاالب 

هورالعظیم
معاون محیط زیست طبیعی اداره 

کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
گفت: آتش سوزی که در حدود 20 
هکتار از تاالب هورالعظیم رخ داده 

بود چهارشنبه شب خاموش شد.

۱۲ خودرو پالک 
تاريخی گرفتند

کارگروه شناسایی و صیانت از 
وسیله های نقلیه تاریخی پس 
از بررسی 1۶ دستگاه خودرو با 

قدمت بیش از 50 سال، 12 مورد 
را واجد شرایط دریافت پالک 

تاریخی معرفی کرد.
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یادداشت  مهمان
احمد زیدآبادی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1673

شنبه 3 اسفند 1398
  قیمت 500 تومان

تردد خودروها در بافت جهانی 
یزد ممنوع شد

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهری شهرداری یزد 
از ممنوعیت تردد خودرو در بافت جهانی این شهر در 

ایام نوروز خبر داد.

خسروی آواز ايران 
در وضع ناپايدار

لینک خرید نسخه الکترونیک

انا
:د

س 
عک

چشم در چشم با کرونا
مبارزه با ویروس کرونا نیاز به همبستگی ملت دارد. 

2مردم چین شب ها از پنجره فریاد ووهان استقامت کن سر می دهند

می کردنــد. آیــا همیــن نارضایتــی ســبب نشــده 
اســت کــه دولــت ایــران بــه دلیــل اتــکای بیش 
از انــدازۀ سیاســی و اقتصــادی اش بــه چیــن به 
ــان آن  ــار پنه ــکا، فش ــای آمری ــت تحریم ه عل
کشــور بــرای ادامــۀ مــراودات و مبــادالت تهــران 
- پکــن را تــاب نیــاورده و حتــی بــه رغــم میــل 
خــود، مجبــور بــه ادامــۀ ایــن کار شــده اســت؟

اگــر ایــن گمانه زنــی درســت باشــد، در آن 
ــا در کشــور  ــروس کرون ــا شــیوع وی صــورت آی
مــا، عــوارض و آســیب های سیاســت خارجــی 
مبتنــی بــر "نــگاه بــه شــرق" را یکجا بــه نمایش 
ــوازن  ــکا نامت ــرِ ات ــای  خط ــذارد و زنگ ه نمی گ
بــه چیــن و یــا نوعــی وابســتگی اقتصــادی بــه 

ــه صــدا در نمــی آورد؟ آن کشــور را ب
ــریع  ــرل س ــه کنت ــاز ب ــا نی ــن ام ــر از ای مهمت
اســت. کنتــرل  داخــل کشــور  در  ویــروس 
ویــروس بــه مدیریــت بســیار کارآمــد و علمــی 

ــاز  ــت نی ــردم و دول ــن م ــِل بی ــاد متقاب و اعتم
ــوص  ــد و بخص ــت کارآم ــاب مدیری دارد. در غی
ــه در  ــایعات ک ــت، ش ــه دول ــردم ب ــاد م اعتم
چنیــن محیطــی بــه ســرعت شــکل می گیرنــد، 
زمینــۀ پذیــرش گســترده ای از ســوی تــودۀ 
پذیــرش شــایعات،  بــا  و  مــردم می یابنــد 
تــرس و وحشــت ناموجــه بــر افــراد مســتولی 
می شــود و ایــن بــه نوبــۀ خــود، عــوارض روانــی 
و اجتماعــی و اقتصــادی و حتــی امنیتــی 

ــراه دارد. ــه هم ــود ب ــا خ ــی ب فراوان
ادارۀ  نشــان می دهــد کــه  ویــروس کرونــا 
جوامــع امــروز از طریــق ســخت افــزاری و 
ــر نیســت، و  ــی امکانپذی ــدرت فیزیک ــال ق اعم
ــب و  ــدرت مهی ــی ق ــز حت ــروس ناچی ــک وی ی
متمرکــز حــزب کمونیســت چیــن را بــه چالــش 

می کشــد!
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رشد 55 درصدی وام های خارجی نظام بانکیپیام خبر
حجم وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و همچنین سپرده های ارزی آنها روندی 
افزایشی داشته است؛ به طوری که این شاخص در آذر 98 نسبت به دو سال قبل حدود ۵۵.2 
درصد رشد را نشان می دهد.

رنا
 ای

س:
عک

چشم در چشم با کرونا
مبارزه با ویروس کرونا نیاز به همبستگی ملت دارد. مردم چین شب ها از پنجره فریاد ووهان استقامت کن سر می دهند

پیـش  مـاه  دو  نزدیـک  ویـروس کرونـا کـه 
در چیـن شـایع شـد، حـاال بسـیاری از کشـور 
جهـان را درگیـر کـرده اسـت. پای ایـن بیماری 
ناشـناخته به ایران هم باز شـد و در قم تاکنون 
دو قربانـی گرفتـه اسـت. وزیر بهداشـت ترکیه 
هـم گفته که همتای ایرانـی اش از ابتای 7۵8 
نفـر در ایـران بـه این ویـروس خبرداده اسـت.
در ایـن میـان شـاید کمتـر کسـی از ایـران، از 
نزدیـک در جریـان مبارزه چینی ها بوده باشـد. 
مسـعود احمدی، مسـئول دفتر خبرگزاری ایرنا 
در پکـن از جمله این افراد اسـت که به واسـطه 
شـغلش در چین حضـور داشـته و از نزدیک با 
فضـای حاکـم بـر این کشـور و اقدامـات دولت 
و ملـت چین بـرای مقابله با کرونا آشناسـت.او 
می گوید: نخسـتین نشـانه های کرونا ویروس 
اواسـط دسـامبر سـال 2۰19 در شـهر ووهـان 
پایتخـت مرکـز هوبـی در 112۵ کیلومتـر پکـن 
مشـاهده شـده است. این شـهر 11 میلیون نفر 
جمعیـت دارد و یکـی از بنـادر بـزرگ در جنوب 
شـرق چیـن اسـت. ایـن بنـدر عـاوه بـر اینکه 
یکـی از نقـاط اتصـال و تکیـه گاه بنـادر اصلـی 
چیـن اسـت، جنـوب و شـرق و غـرب چیـن 
را از طریـق خطـوط سریع السـیر قطـار بـه هـم 
متصـل می کنـد. شـهر ووهـان و اسـتان هوبی 
کـه حـدود ۵7 میلیـون جمعیـت دارد، از یـک 
مـاه پیـش در قرنطینـه هسـتند.احمدی ادامه 
مـی دهد: بـا توجه به جدید و ناشـناخته بودن 
این ویروس، سیسـتم بهداشـت و درمان چین 
بعـد از حـدود 1 مـاه توانسـت ایـن بیمـاری را 
شناسـایی و اعـام عمومـی کنـد و پـس از آن 
تدابیر الزم برای پیشـگیری از شـیوع آن اتخاذ 
شـد.وی بـا بیان اینکـه یکـی از تعطیات مهم 
و عیـد بهـار چینی هـا، حـدود 24 روز بعـد از 
سـال نو میادی یعنی 24 ژانویه آغاز می شـود 
گفـت: متاسـفانه امسـال با توجه بـه ظهور این 

بیمـاری ناشـناخته عیـد بـر چینیهـا تلخ شـد. 
اگرچـه بسـیاری قبل از شـیوع این بیمـاری در 
ووهان، مسـافرت های خـود را آغاز کـرده بودند 
امـا بسـیاری از مـردم بـه خاطـر شـیوع آن در 

ماندند. خانه هایشـان 

پزشکان چینی از یک بیماری 
شبیه ذات الریه صحبت می کردند

مسـئول دفتـر ایرنـا در پکـن بـا بیـان اینکـه 
در همـان اوایـل کـه رسـانه های چیـن را رصـد 
مشـکوک  مرگ هـای  از  مـواردی  می کردیـم، 
در اسـتان هوبـی و شـهر ووهـان را مشـاهده 
می کردیـم اما چیـزی به عنوان کرونـا ویروس 
در خبرهـا نیامـده بـود توضیـح داد: پزشـکان 
الریـه صحبـت  ذات  بیمـاری شـبیه  یـک  از 
می کردنـد اما با افزایش شـیوع و آمار مبتایان 
بـه ایـن بیمـاری در اواسـط ژانویـه دولت چین 
این بیماری را رسـانه ای کرد و از مردم خواسـت 
مراقب سـامتی خود باشـند.وی بـا بیان اینکه 
یکـی از نخسـتین اقدامـات دولـت ایـن بـود 
کـه اسـتان هوبـی بـا ۵7 میلیـون جمعیت در 
مرکـز چیـن قرنطینـه شـد، متذکـر شـد: یکی 
از دالیلـی کـه سـبب سـرایت ایـن بیمـاری بـه 
سـایر نقـاط چین و کشـورهای دیگر شـد، این 
بـود کـه تعـداد زیـادی از شـهر 11 میلیـون نفره 
ووهـان پیـش از قرنطینـه شـدن شـهر، از آن 
خـارج شـده بودند. سـاالنه جمعیتی حـدود 9۰ 
میلیـون نفـر در تعطیـات عیـد بهار بـه منظور 
گردشـگری و مسـافرت های خارجـی از چیـن 
خـارج می شـوند کـه این ایـام دقیقا با شـیوع 
و گسـترش کرونـا مصـادف شـد. شـاید اگـر 
ایـن بیمـاری در زمـان ایـن تعطیـات شـروع 

نمی شـد، تلفـات و شـیوع کمتـری داشـت.

استان هوبی با 57 میلیون 
جمعیت قرنطینه شد

احمدی متذکر شـد: آنچه پـس از اینکه ووهان 
کـه کانـون اصلـی شـیوع کرونـا بـود، قرنطینـه 
شـد شـاهد بودیـم، ایـن بـود کـه مـردم بـه 
راحتـی تمهیداتـی کـه دولـت بـه کار می گرفت 

را پذیرفتنـد. در حـال حاضـر شـرایط در ووهان 
بـه گونـه ای اسـت کـه از هـر خانـواده تنهـا یک 
نفـر اجـازه دارد در هفتـه دو بـار بـرای خریـد 
مایحتـاج خانـواده از خانـه و مجتمـع محـل 
زندگـی خـود خـارج شـود، آن هـم بـا رعایـت 
تدابیر بهداشـتی، از جمله استفاده از دستکش 
بـه  ووهـان  در  می گویـد کـه  ماسـک.وی  و 
جـز فروشـگاه های مـواد غذایـی، بهداشـتی و 
دارویـی، بقیـه فروشـگاه ها از حـدود یـک مـاه 
پیـش تعطیـل هسـتند و نکتـه مهـم رعایـت 
توصیه هـا و همـکاری مردم با مقامـات دولتی 
اسـت.به گفتـه احمـدی مـردم چین سـابقه و 
تجربه شـیوع ، کنترل و درمان بیماری سـارس 
را در سـال 2۰۰3 و 2۰۰2 میـادی کـه 6 ماه این 
کشـور را درگیـر کـرد، در اختیـار دارنـد و شـاید 
همیـن تجربـه باعـث شـده اسـت راحـت تر با 
کرونـا برخـورد کننـد؛ اگرچـه کرونـا با شـدت و 
وسـعت بیشـتری چیـن را در برگرفتـه اسـت.
مسـئول دفتـر خبرگـزاری ایرنـا در چیـن در 
مـورد فضـای حاکم بر چیـن در شـرایط کنونی 
می گویـد: مـردم نگـران بودنـد اما ایـن نگرانی 
رعایـت  را  بهداشـتی  نـکات  نمی شـد  باعـث 
نکننـد. مـردم ووهان همانطور کـه در کلیپ ها و 
فیلم هایـی که در فضای مجازی منتشـر شـده 
اسـت، شـب ها از طریق پنجره ها و بالکن خانه 
هایشـان بـا یکدیگـر هـم فکـری و هـم دردی 
می کردنـد و شـعار ووهـان اسـتقامت کـن را 
سـر می دادنـد و ایـن نـوع واکنش هـا مثبت و 

تقویـت کننـده روحیـه بود.

همبستگی ایرانیان مقیم چین در 
برابر کرونا

ایرانیـان سـاکن  احمـدی در مـورد وضعیـت 
از  دقیـق  آمـار  اگرچـه  نیـز می گویـد:  چیـن 
تعـداد ایرانیـان مقیم چین نـدارم امـا ایرانیان 
در بیشـتر شـهرهای تجـاری و صنعتـی جنوب 
و جنـوب شـرق چیـن مشـغول فعالیـت یـا 
حـدود  هـم  ووهـان  در  هسـتند.  تحصیـل 
8۰ دانشـجوی ایرانـی حضـور داشـتند کـه بـا 
اقدامـات سـفارت ایـران در پکـن و همراهـی 

وزارت امـور خارجـه چیـن ۵۰ تـن از آنهـا بـا 
هواپیمـای اختصاصـی کـه وزارت بهداشـت 
آمـاده کـرده بود به کشـور بازگشـتند و پریروز 
همـه آنهـا بـدون اینکـه مبتا شـده باشـند از 
قرنطینـه 1۵ روزه رهـا شدند.خوشـبختانه بـا 
توجـه به آگاهی ایرانیان مقیم چین، مسـائل 
پیشـگیرانه بـه خوبـی در میـان آنهـا رعایـت 
می شـد. همچیـن آنهـا از طریـق شـبکه های 
اجتماعـی از حـال یکدیگـر بـا خبـر بودنـد و 
در ایـن گروه هـا پزشـکان ایرانـی هـم حضور 
داشـتند کـه توصیه هـای بهداشـتی را بـه آنها 
گوشـزد می کرد.ایـن گروه هـا بـا بـه اشـتراک 

گذاشـتن تجـارب خـود با دیگر هم وطنانشـان 
سـبب می شـدند تا ایرانی ها احسـاس آرامش 
بیشـتری داشـته باشـند و حتـی اگـر برخـی 
اقام بهداشـتی مانند ماسـک احتیاج داشـتند 
ایـن مـوارد از طریق کنسـولگری های ایـران در 
شـانگهای و سـایر شـهرها در اختیـار آنهـا قـرار 
می گرفـت. شـاید یکـی از دالیـل عـدم ابتـای 
ایرانیـان در ووهـان کـه کانون کرونـا بود، همین 

همبسـتگی بیـن آنهـا بود.
وی در مـورد تجـارب خود در مواجهه با ویروس 
کرونـا می گویـد: اگرچـه ما در پکـن و در فاصل 
112۵ کیلومتـری ووهـان بودیـم، امـا مـا هـم 
مانند سـایر مـردم چیـن نگران سـامتی خود 
و خانواده هایمـان بودیـم. آنچـه بایـد گفت این 
اسـت که مـردم چین بسـیار هم صـدا و متحد 
در برابر این ویروس ایسـتاده اند و دستورالعمل 
و تدابیـر بهداشـتی را بـه خوبی رعایـت کردند و 
همـکاری بسـیار خوبـی بـا مقامـات بهداشـت 
چیـن داشـتند. مـردم از انتشـار شـایعه و هـر 
خبـر بـد و ناامیـد کننـده در مـورد آمـار مـرگ و 
میـر و شـیوع کرونا خـودداری می کردنـد. البته 
کنتـرل و نظـارت خوبی بـر روی انتشـار چنین 
اخبـاری از سـوی شـبکه های اجتماعـی چیـن 
کـه وی چت یکـی از بزرگترین آنهاسـت انجام 
می شـد و رسـانه هـا ضمن مقابله با شـایعات، 
مـردم را بـه مقابلـه و اسـتقامت در برابـر ایـن 

بیمـاری دعـوت می کردند.

برگزاری نشست ها و جلسات به 
صورت مجازی

»مـن بـا توجـه به شـغلم هـر روز بایـد در چند 
نشسـت و جلسـه مختلف شـرکت می کـردم، 
امـا پـس از شـیوع کرونـا بسـیاری از نهادهـا و 
سـازمان های چین فعالیت هـای فیزیکی خود 
را تعطیـل کردنـد و ایـن جلسـات به صـورت 
آنایـن و اینترنتـی بـا هـدف حفـظ سـامتی 
خبرنـگاران انجـام می شـد. فضـای خوبـی هم 
فراهم شـده بـود که خبرنگاران بتوانند سـواالت 
و ابهامـات خـود را بـه راحتـی بـا مقامات چین 
در میـان بگذارنـد و آنهـا بـه صـورت صوتـی و 

مکتـوب پاسـخ می دادنـد.«
بـه گفتـه احمـدی در حـال حاضـر بـا وجـود 
گذشـت 2 ماه از شـیوع کرونا ویـروس، داروی 
شـاخصی بـرای درمـان و کنتـرل ایـن بیماری 
کشـف و تولید نشـده اسـت. بر همین اساس 
دولـت چیـن راهبرد اصلـی خود را پیشـگیری 
قـرار داده اسـت. بـرای مثـال در مجتمعـی کـه 
خـود مـن زندگـی می کـردم و شـامل 4 بـرج 
بـود و در هـر بـرج 1۰۰ خانـوار زندگـی می کـرد، 
در ورودی مجتمـع، در روزهـای اول کـه شـدت 
شـیوع بیماری زیاد نبود، هنـگام ورود و خروج 
بـا دسـتگاه های طب سـنج، دمای بدن افـراد را 
انـدازه می گرفتنـد و اگـر بـاالی 39 و 4۰ درجـه 
بـود، افـراد را بـه کلینیک های خـاص راهنمایی 
می کردنـد تـا آزمایش هـای الزم صـورت گیـرد.
وی ادامـه داد: در چیـن خدمـات خرید آناین 

و اینترنتی بسـیار رواج دارد و بسـیاری از مردم 
خریدهـای خـود را بـه ایـن صـورت انجـام می 
پیک هـای  طریـق  از  هـا  بسـته  دهند.ایـن 
موتـوری یـا پسـت محلـی بـه دسـت افـراد 
می رسـد. پـس از شـدت شـیوع کرونـا، وقتـی 
پیـک می خواسـت بـرای تحویـل سفارشـات 
وارد مجموعه ای بشـود، با هدف حفظ سـامت 
مسـکونی،  هـای  مجتمـع  و  بـرج  سـاکنان 
مشـخصات پیـک ثبـت و دمـای بـدن وی نیز 
انـدازه گیری می شـد و اگر دمـای بدنش کمتر 
از 39 درجـه بـود، اجـازه می دادنـد تـا بـرود و 

بسـته را تحویـل بدهـد.
بـا شـدت یافتـن شـیوع بیمـاری حتـی اجازه 
نمی دادنـد پیـک تـا در منـزل افـراد بـرود و 
افـراد خـود بـرای تحویـل بسـته های بـه در 
مجتمـع مراجعـه می کردنـد و در مرحلـه آخـر 
حتـی اجـازه نمی دادند کسـی از آپارتمـان خود 
خـارج شـود و خود ماموران شـبکه بهداشـت و 
درمـان بـا تجهیـزات کامل از قبیل دسـتکش و 
ماسـک، بسـته را از پیـک تحویـل گرفتـه و به 
شـما تحویل می دادند. در تمام مبـادی ورودی 
ترمینـال، رسـتوران ها و فروشـگاه ها اگـر چـه 
ترافیـک و تـردد کم شـده اسـت اما همـه این 
اماکـن مجهـز بـه دوربیـن و تجهیـزات کنترل 
دمـای بـدن افـراد اسـت و افـراد با دمـای بدن 
39 و 4۰ درجـه شناسـایی و بـرای طـی مراحل 
تشـخیص، کنتـرل و درمان به مراکز مشـخص 

هدایـت می شـوند.

همچـن  ناگـوار  خبرهـای  همـه  کنـار  در 
و   fatf سـیاه  لیسـت  بـه  ایـران  بازگشـت 
شـیوع ویـروس کرونا بـه برخی اسـتان های 
همایـون  شـوی  از  پسـتی  انتشـار  کشـور 
شـجریان خبـر از آن داد کـه حال اسـتاد آواز 

نیسـت. مسـاعد  ایـران 
عضـو هیـات مدیـره بیمارسـتان جـم تهـران 
روز گذشـته حوالـی سـاعت 19:۰۰ بـه ایرنـا 
گفـت: در حـال حاضـر اسـتاد شـجریان بـی 
هـوش بـوده و به دسـتگاه تنفـس مصنوعی 
متصـل اسـت. بـه هیچ عنـوان دسـتگاه های 
تنفسـی از وی قطـع نمی شـود و شـرایط او 

نسـبت بـه شـب گذشـته پایدارتر اسـت.
مهرداد بهلولی بیان کرد: اسـتاد شجریان روز 
پنجشـنبه با دیسـترس شـدید تنفسـی و در 

حالت بسـیار نامناسـبی به وسـیله آمبوالنس 
بـه اورژانـس بیمارسـتان جـم منتقل شـد و 
همـان لحظه لوله تنفسـی برای وی گذاشـته 
و بـه آی سـی یـو منتقـل شـد. فشـارها و 
نامناسـب  بسـیار  اسـتاد شـجریان  شـرایط 
شـجریان  همایـون  توییتـری  پسـت  بـود. 
نیـز بـه خاطر همین شـرایط دیشـب اسـتاد 

بود. شـجریان 
وی ادامـه داد: نیـم سـاعت قبـل نزد اسـتاد 
شـجریان بـودم. شـرایط ایشـان از دیشـب 
بهتر شـده، اما هنوز پایدار نیسـت. داروهایی 
کـه بـه وی دادیم را کمتر کردیم و شـرایط او 
نسـبت بـه دیروز حـدود 1۰ تـا 1۵ درصد بهتر 
شـده، امـا شـرایط عمومی اسـتاد شـجریان 
شـایعه های  دربـاره  نیسـت.بهلولی  جالـب 

مطرح شـده در مورد قطع دسـتگاه تنفسی از 
اسـتاد شـجریان تا فـردا اظهار کـرد: موضوع 
مطـرح شـده در زمینـه قطـع دسـتگاه های 
تنفسـی به هیـچ عنوان صحت نـدارد و کذب 
اسـت. مـا تـا لحظـه آخـر تـاش می کنیم و 
بـه هیچ عنوان حق قطع دسـتگاه تنفسـی را 
نداریـم. این شـایعه به این دلیل ایجاد شـد 
کـه یکـی از خبرنـگاران بـا یکـی از همـکاران 
مصاحبـه کـرد و همـکار مـا در مقابل سـوالی 
گفـت که حاضـرم قلب خود را بـه جای قلب 
اسـتاد شـجریان بگـذارم، امـا دسـتگاه قطع 
نشـود. ایـن موضوع بـه این طریـق مطرح و 
وارد شـده اسـت. در حالی کـه ما حـق قانونی 
و انسـانی ایـن کار را بـه هیچ عنـوان نداریم.
عضـو هیـات مدیـره بیمارسـتان جـم تهـران 
بیـان کرد: احتمال ترخیص اسـتاد شـجریان 
در روزهـای آتـی خیلـی زیـاد نیسـت، امـا 

احتمالـش وجـود دارد.

خسروی آواز ايران در وضع ناپايدار

برای مقابله با کرونا منابع ویژه 
اختصاص می دهیم

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: بـه وزیر بهداشـت اعـام کـردم از طرف 
سـازمان هرچـه قدر که منابع الزم باشـد بـرای مبارزه با کرونـا اختصاص خواهیم 
داد. محمدباقـر نوبخـت در حسـینیه جمـاران در جمع خبرنگاران اظهـار کرد: ابتدا 
بایـد خـود نفـس انتخابـات را در هـر دوره ای فـارغ از اینکـه در چه شـرایطی قرار 
داریـم مـورد توجـه قـرار دهیـم. به جهـت قـدرت ویژه و ممتـازی کـه مجلس از 
آن برخـوردار اسـت و حضـرت امـام مرتـب از در راس بـودن مجلس یـاد کرده اند 
بایـد بـه مجلس توجـه کرد.وی ادامـه داد:خود بنده هـم می توانم ایـن افتخار را 
داشـته باشـم کـه نوعی فرزند مجلس بـوده و چهار دوره توانایـی ها و ظرفیت که 
مجلس در خدمت مردم دارد را شـاهد باشـم.نوبخت گفت: معتقد هسـتم ما می 
توانیم برای توسـعه کشـور رفاه مردم و سـربلندی نظام جمهوری اسامی ایران از 
تقویـت مجلـس بهـره مند شـویم. هر دوره ایـن فعالیت به تناسـب مقاومتی که 

صـورت مـی گیـرد از اهمیت خاصی برخوردار اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: تردیـد نکنیـم کـه مـا داریم وارد سـومین سـال تحریم بی 
سـابقه در تاریـخ معاصـر مـی شـویم. بنـده به عنـوان مسـئول بودجه کشـور می 
فهمـم که االن شـرایط مـا برای اینکه بتوانیم انچه که در گذشـته انجام می دادیم 

را بـه عمـل برسـانیم چـه قدر نیـاز به همفکـری و خرد جمعـی داریم.

ته
نک

مسـئول دفتـر ایرنـا در چیـن بـا بیـان اینکـه همـه ایـن 
اقدامـات بـا هـدف حفـظ سـالمت مـردم و کنتـرل ایـن 
بیمـاری انجـام می شـد تصریـح کـرد: چیـن یـک میلیاد 
و نیـم جمعیـت دارد و تاکنـون 2 هـزار نفـر در اثـر کرونـا 
ویـروس جـان خـود را از دسـت داده اند و نزدیـک به 70 
هـزار نفـر مبتـال شـده اند. واقعیـت ایـن اسـت کـه تعداد 
بیمـاران مبتـال و تلفات در مقایسـه با جمعیت و وسـعت 
چیـن، قابـل توجـه نیسـت. مـن فکـر مـی کنم بـه دلیل 
همیـن اقدامـات اسـت کـه چیـن در کنترل ایـن بیماری 
موفـق بوده و خوشـبختانه در چند روز اخیـر آمار مبتالیان 

کاهـش یافته اسـت.

اقتصاد

سیاست

سالمت

مدارس

مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات ارز ايجاد نمی شود

مردم نمی گذارند يک نفر در واشنگتن برای شان تصمیم بگیرد

کرونا به »تهران« و »گیالن« رسید

هر تصمیمی برای کنترل کرونا در مدارس اتخاذ شود، به آن عمل می کنیم

ـــزی در  ـــک مرک ـــس کل بان رئی
ـــران  ـــت ای ـــه بازگش ـــش ب واکن
بـــه لیســـت ســـیاه گـــروه 
  )FATF( ویـــژه اقـــدام مالـــی
ـــال  ـــک س ـــول ی ـــزی در ط ـــک مرک ـــرد بان ـــت: عملک نوش
گذشـــته ایـــن اطمینـــان خاطـــر را نـــزد مـــردم ایجـــاد کـــرده 
ـــارت  ـــرای تج ـــکلی ب ـــی، مش ـــن وقایع ـــه چنی ـــت، ک اس
ـــرد.  ـــد ک ـــاد نخواه ـــرخ ارز ایج ـــات ن ـــران و ثب ـــی ای خارج
»عبدالناصـــر همتـــی« عصـــر امـــروز )جمعـــه( در صفحـــه 
ـــرد:  ـــه ک ـــتاگرام، اضاف ـــی اینس ـــبکه اجتماع ـــود در ش خ
ـــدس  ـــغالگر ق ـــم اش ـــکا و رژی ـــمنی آمری ـــر دش ـــار دیگ ب
ـــا توصیـــه  ـــران خـــود را در قالـــب مخالفـــت ب ـــا مـــردم ای ب
کارشناســـان مجموعـــه FATF در مـــورد گام هایـــی کـــه 

ـــا  ـــاط ب ـــدات خـــود در ارتب ـــه تعه ـــه عمـــل ب ـــران در زمین ای
ـــی تروریســـم و پولشـــویی انجـــام  ـــا تامیـــن مال ـــارزه ب مب

داده اســـت نشـــان داد.
ــی از  ــی و غیرفنـ ــار سیاسـ ــن رفتـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
تابســـتان 139۵ تـــا امـــروز ادامـــه داشـــته اســـت. گاه 
ـــان  ـــی در جری ـــای غیرفن ـــی ه ـــه جوی ـــورت بهان ـــه ص ب
ـــورهای  ـــکا و کش ـــده آمری ـــط نماین ـــع FATF توس مجم
ــرای  ــاش بـ ــورت تـ ــه صـ ــز بـ ــش و گاه نیـ همپیمانـ
اخـــال در گزارش هـــای کارشناســـی. در حالـــی کـــه در 
ـــی،  ـــدام مال ـــژه اق ـــروه وی ـــع گ ـــای مجم ـــام بیانیه ه تم
ـــن  ـــدی در ای ـــا گام هـــای بلن ـــود کـــه کشـــور م مشـــخص ب

مســـیر برداشـــته اســـت. 

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا بیـان اینکـه 
مـردم علیرغـم گایه هـا، خودشـان می خواهند 
سرنوشـت خودشـان را تعییـن کننـد، گفـت: 
واشـنگتن  در  نفـر  یـک  نمی گذارنـد  مـردم 
برای شـان تصمیـم بگیرد.بـه گـزارش ایسـنا، 
محمـد جـواد ظریـف پـس از انداختـن رای خـود در صندوق حسـینیه جمـاران در 
جمـع خبرنـگاران گفـت: مـردم ما پشـتوانه اصلی انقاب هسـتند و بـرای بنده که 
مسـئولیت خدمت در حوزه سیاسـت خارجه و دیپلماسـی را دارم پشـتوانه اصلی 
دیپلماسـی مـا هسـتند، حضـور مـردم بـا سـلیقه های مختلـف و بـا گرایش های 
مختلـف علیرغـم برخـی دلخوری هایـی کـه داریـم، علیرغـم  برخـی گفت وگوهای  
خانوادگـی کـه داریـم، بـرای جامعـه بین المللی نشـانه مهمـی از این اسـت که این 
مردم با همه تفاوت هایشـان می خواهند خودشـان سرنوشـت  خودشـان را تعیین 
کننـد.وی افـزود: ممکـن اسـت مردم برخی گایه هایی داشـته باشـند امـا کماکان 
سرنوشـت خودشـان را می خواهنـد خودشـان تعیین کنند، نمی گذارنـد یک نفر در 
واشـنگتن بنشـیند و بـرای آنهـا تصمیـم بگیرد؛ آن هـم یک نفری که دسـتش به 

خـون یـک بزرگـی مثل سـردار سـلیمانی آغشـته اسـت.

ظریف یادآور شـد: مردم در رفراندوم تشـییع جنازه سـردار سـلیمانی نشـان دادند 
کـه بـا همـه دیدگاه هـای متفاوتشـان در برابـر قلـدری و زور  و تروریسـم دولتـی 
ایسـتادگی می کننـد، بنابرایـن انتخابات با همه تفاوت هـا و با همه ترجیح هایی که 
ممکن اسـت داشـتیم یا نداشـتیم هنوز بهترین راه اسـت برای اینکه کشور را قوی 
کنیـم، امـکان بدهیـم به کشـور که در سـطح  بین المللی سـربلند بایسـتد، مقاوم 

بایسـتد، دالورانه بایسـتد و ایران زیباتری داشـته باشـیم.
وزیـر امـور خارجـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برخـی خبرهـا حاکـی از تمدیـد 
مهلـت گـروه ویـژه اقـدام مالی بـرای ایران اسـت، گفـت: اکثریت قریب بـه اتفاق 
سـخنرانانی کـه در طـول چنـد روز گذشـته اظهارنظـر کرده انـد سخنانشـان در ایـن 
جهت بوده اسـت اما دو کشـور و یک رژیم حامی تروریسـم و کشـوری که خودش 
تروریسـم اسـت و با اقدام علیه سـردار سـلیمانی تروریسـم دولتی خود را نشـان 
داد و بـا تحریـم ها تروریسـم اقتصادی خود را نشـان داده به اضافه عربسـتان که 
نمونـه خـاص و عـام برای تروریسـم اسـت و رژیم اسـرائیل که اساسـا تروریسـم 
دولتـی بـه نـام آن رژیـم ثبـت شـده اسـت؛ مانع شـده اند. بایـد ببینیم امـروز چه 

می شـود.

روابـــط  مرکـــز  رئیـــس 
عمومـــی و اطـــاع رســـانی 
ـــای 13  وزارت بهداشـــت از ابت
ـــا در ســـه  ـــه کرون ـــر ب ـــر دیگ نف

ــر داد. ــران خبـ ــه تهـ ــور از جملـ ــتان کشـ اسـ
ــه  ــور در صفحـ ــنا، کیانـــوش جهانپـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
آخریـــن  »براســـاس  نوشـــت:   خـــود  توئیتـــر 
ــر  ــر دیگـ ــگاهی، ابتـــای 13 نفـ ــای آزمایشـ گزارش هـ
از جملـــه هفـــت نفـــر در قـــم، چهارنفـــر در تهـــران و 
ـــفانه از  ـــت. متاس ـــده اس ـــد ش ـــان تایی ـــر در گی دو نف
ـــد.  ـــت داده ان ـــود را از دس ـــان خ ـــر ج ـــع دو نف ـــن جم ای
ــا  ــوده  یـ ــم بـ ــاکنان قـ ــاکان از سـ ــوارد کمـ ــب مـ اغلـ

ـــر  ـــای اخی ـــا و هفته ه ـــم در روزه ـــت از ق ـــابقه مراجع س
داشـــته اند«. را 

ــر  ــدا منتشـ ــه وبـ ــری کـ ــن در خبـ ــور همچنیـ جهانپـ
ـــار  ـــای گذشـــته 73۵ بیم ـــت: در روزه ـــرده اســـت، گف ک
ـــدند.  ـــتری ش ـــور بس ـــزا در کش ـــبه آنفلوآن ـــم ش ـــا عائ ب
ـــد19 در اراک  ـــه کووی حـــال عمومـــی فـــرد مبتـــا شـــده ب
نســـبت بـــه روزهـــای گذشـــته بهتـــر اســـت و مـــوارد 
ـــتر  ـــز بیش ـــد19 نی ـــوت در کووی ـــه ف ـــر ب ـــدید و منج ش
و در گروه هـــای مســـن و یـــا دارای بیماری هـــای 
زمینـــه ای و یـــا نقـــص سیســـتم ایمنـــی بـــدن 

مشـــاهده می شـــود.

وزارت  سـامت  و  بدنـی  تربیـت  معـاون 
آمـوزش و پـرورش تمهیـدات ایـن وزارتخانه 
برای پیشـگیری از شـیوع کرونـا ویروس در 
مدارس کشـور را تشریح کرد.مهرزاد حمیدی 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، در خصـوص تمهیـدات وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای 
جلوگیـری از شـیوع کرونـا در مـدارس کشـور گفـت: زمانـی کـه این بیمـاری در 
چین شـناخته شـد و وضعیت بیماری زایی و خطر آن را متوجه شـدیم، پیش 
بینی هـای الزم را انجـام دادیم و دسـتور العمل هایی را با هماهنگـی کامل وزارت 
بهداشـت تهیـه کردیم. این دسـتورالعمل ها هم اکنـون در پورتـال وزارت آموزش 
و پـرورش قـرار دارد و هـم بـه همه مدارس و اسـتان ها بخشـنامه شـده اسـت 
تـا افـراد ایـن آگاهی را کسـب کننـد که بـرای بیماری های حاد تنفسـی از جمله 
کرونـا چـه اقداماتـی را باید در حوزه بهداشـتی انجام دهند.وی با اشـاره به اینکه 
دسـتور العمل ویژه ای هم هفته گذشـته مجددا تهیه شـده اسـت، افزود: در این 
خصـوص وزارت بهداشـت ویدئـو کنفرانس مشـترکی را برای معاونین سـامت 
آموزش و پرورش در اسـتان ها و معاونین بهداشـت دانشـگاه های علوم پزشکی 

در سراسـر کشـور برگزار کردند. آقای دکتر رئیسـی معاون وزیر بهداشـت نیز در 
ایـن کنفرانـس حضور داشـتند و تمـام جوانب این بیمـاری، تجارب کشـورهای 
دیگر و مسـائلی که باید برای آمادگی در برابر بیماری کسـب شـود مورد بررسـی 

قـرار گرفت.
معـاون تربیـت بدنـی و سـامت وزارت آمـوزش و پـرورش ادامـه داد: در ایـن 
خصـوص هماهنگـی کاملـی بـا وزارت بهداشـت صـورت گرفتـه و در اسـتان ها 
نیـز معاونیـن سـامت آمـوزش و پـرورش و معاونیـن بهداشـت دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی نشسـت های مسـتمر و ویـژه ای برگـزار کردند.حمیـدی  افـزود: 
حـاال کـه نمونه هایـی از این بیماری در ایران شـناخته شـده اسـت نیز جلسـات 
ویـژه ای در شـورای تامین اسـتان تشـکیل شـده و مدیـرکل آمـوزش و پرورش 
در آن حضـور داشـته و هـر تصمیمـی کـه برای مسـائل شـهری و پیشـگیری از 
شـیوع ایـن بیمـاری گرفته شـود، آمـوزش و پرورش هـم در همان راسـتا اقدام 
می کنـد. همچنین تمام معاونین سـامت اسـتان ها، معاونان مناطـق و مدیران 
مـدارس آمادگـی الزم را دارنـد و آگاهی های الزم را کسـب کرده انـد و در ادامه نیز 

اطاعیه هـا و دسـتورالعمل ها در اختیارشـان قـرار می گیـرد.

گفتگو
ایرنا

رئیـس منطقـه عملیاتـی کیش شـرکت نفت فـات قـاره ایران 
گفت: مواد شـیمیایی اسـتفاده شـده در روند پاالیش نفت الیه 
نفتـی پـارس جنوبی کاهش داشـت که به تبـع آن هزینه تولید 
کاهش و کیفیت نفت افزایش داشـته اسـت. از حدود یکسـال 
گذشـته تاکنـون بـا بهـره بـرداری همزمـان بخشـی هایی از پنج 
فـاز 13، 22 تـا 24 پـارس جنوبـی، ایـران در برداشـت روزانه گاز 
طبیعـی از قطـر در ایـن میـدان مشـترک سـبقت گرفتـه بود که 
پیش بینی می شـود با بهره برداری سـکوها و پاالیشگاه های در 
دسـت سـاخت و راه اندازی آنها، فاصله از شـریک شـیخ نشین 

در این میدان مشـترک بیشـتر شـود.

ــا دو  ــت: تنه ــی گف ــرکت های هواپیمای ــن ش ــر انجم دبی
کشــور عــراق و کویــت خواهــان توقــف یــا محــدود شــدن 
پروازهــای ایــران شــده اند کــه نوتــام صــادره، محدودیــت 

زمانــی خواهــد داشــت.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــامانی در گف ــعدی س ــود اس مقص
مهــر دربــاره توقــف برخــی پروازهــا بــه دو کشــور همســایه 
غربــی و جنــوب غربــی اظهــار داشــت: تنهــا عــراق و 
ــن دو  ــه ای ــران ب ــا از ای ــف پروازه ــان توق ــت خواه کوی

کشــور شــده اند.

رونمایی از برگ برنده جدید 
نفتی ایران در پارس جنوبی

نوتام صادرشده برای 
محدودیت پرواز موقت است

سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن تاکیـد کرد کـه این کشـور برای 
مقابلـه بـا کرونـا بـا ایـران همـکاری می کند.»گنـگ شـوانگ« 
سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن در مـورد شـیوع کرونـا در ایـران 
گفـت: »مـا شـرایط در مـورد  شـیوع کرونـا را بررسـی می کنیم  
و مـرگ دو نفـر در ایـران را بـه خانـواده هایشـان تسـلیت مـی 
گوییـم«. وی در ادامـه اضافـه کـرد: »ایران و چین بـرای مقابله 
بـا کرونـا در کنـار هـم هسـتند؛ ایـران کمک هـای زیـادی بـه ما 
کـرده اسـت و وزیـر خارجـه ایـن کشـور نیـز از ما حمایـت کرده 
اسـت. مـا بـه همـکاری با ایـران ادامـه می دهیـم تـا بتوانیم با 
همـکاری یکدیگـر با کرونا مقابله کرده سـامتی مردم دو کشـور 

را تامیـن کنیم«.

رئیـس پژوهشـگاه فضایـی ایـران در مـورد آخریـن وضعیـت 
ماهـواره هـای مخابراتـی ناهیـد 1 و 2 گفـت: ماهـواره ناهیـد 2 
کـه نمونـه عملیاتـی ماهواره ناهید یک اسـت در سـه ماهه دوم 
سـال 99 تحویل پرتابگر می شـود. حسـین صمیمی در گفتگو 
بـا خبرنـگار مهر بـا بیان اینکـه ماهواره ناهیـد یک، ماهـواره ای 
تحقیقاتی با طول عمر دو ماه اسـت، اظهار داشـت: این ماهواره 
یک بسـتر آزمایشـی محسـوب می شود که یک سـری فناوری 
هایـی را در داخـل خود توسـعه داده اسـت. از جمله این فناوری 
هـا مـی توان به ارسـال و دریافـت در باند KU، پنل خورشـیدی 

بازشـونده و کنتـرل وضعیت سـه محوره اشـاره کرد.

با همکاری ایران، با 
کرونا مقابله می کنیم

ماهواره ناهید 2 در سه ماهه 
دوم سال 99 تکمیل می شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

کار پزشک درمان است يا جذب توريست؟محوطه سه تپه نیشابور متعلق به عصر آهن است

ــگاه  ــی دانش ــروه باستان شناس ــیار گ دانش
ــر اســاس تحلیــل اولیــه  نیشــابور گفــت: ب
و  ســفال ها(  )به ویــژه  فرهنگــی  مــواد 
ــای معمــاری نشــان داد محوطــه ســه  بقای

ــن اســت. ــه عصــر آه ــق ب ــه نیشــابور متعل تپ
حســن باصفــا در نخســتین نشســت از روز دوم هفدهمیــن گردهمایــی 
باســتان شناســی ایــران، بــه طــرح  نتایــج مقدماتــی ســومین فصــل کاوش 
ــن  ــت: ای ــت و گف ــابور( پرداخ ــوی، نیش ــان رض ــه )خراس ــه تپ ــه س محوط
محوطــه را مــی تــوان بــه نوعــی بــا حــوزه فرهنگــی آســیای میانــه قیــاس 
ــه و  ــه ارتباطــی آســیای میان کــرد و آن را در شــبکه راه هــای تجــاری و حلق

فــات ایــران تفســیر نمــود.
ــه دارای  ــه تپ ــه س ــرد ک ــان ک ــه بی ــروژه اینگون ــی پ ــد کل ــا در برآین ــا صف ب
معمــاری منحصــر بــه فــرد بــا الگــوی معمــاری قلعــه گونــه اصلــی و محوطــه 

هــای اقمــاری متعــددی هســتند.
ــا بیــان اینکــه معمــاری اصلــی روی ســکوی خشــتی بزرگــی ســاخته   او ب

شــده اظهــار داشــت: مــواد فرهنگــی ایــن محوطــه در کنــار قطعــات ســفالی، 
مهــره هــای یافــت شــده از جنــس هــای مختلــف ماننــد الجــورد و فیــروزه 
ــن  ــی و تجــاری بی ــاط فرهنگ ــای اســتامپی نشــان از ارتب ــرغ، و مهره و مف
عصــر آهــن خراســان، آســیای میانــه و احتمــاال فــات ایــران دارد. بــه گزارش 
روابــط عمومــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، فصــل نخســت 
ــر  ــه خیب ــاگ در تپ کاوش باستان شــناختی دانشــگاه رازی و دانشــگاه کپنه
روانســر، اســتان کرمانشــاه دیگــر پــروژه ای بــود کــه در ایــن نشســت توســط 
ــی بیگــی اســتادیار باســتان شناســی دانشــگاه رازی، کرمانشــاه  ســجاد عل

مطــرح شــد.
او بــا تشــریح رونــد ایــن پژوهــش تصریــح کــرد: طــی فصل نخســت کاوش، 
ــکانی  ــی از دورۀ اش ــناختی مختلف ــتان ش ــواهد باس ــاری و ش ــای معم بقای
کشــف شــد کــه در پایــان همگــی انــدود شــدند. بــا اینکــه طــی ایــن فصــل 
مــا بــه بقایــای معمــاری عصــر آهــن نرســیدیم، امــا یافتــه هــای متعــددی از 
ایــن دوره چــه در ســطح و چــه آنهایــی کــه توســط اهالی کشــف شــده نشــان 

مــی هــد تپــه خیبــر در عصــر آهــن اســتقرار مهمــی بــوده اســت.

خدمـات  دفاتـر  صنفـی  انجمـن  رییـس 
مسـتقیم  مداخلـه  از  هوایـی  و  مسـافرتی 
برخـی وزارتخانه هـا در گردشـگری انتقـاد کرد 
و انحصار در گردشـگری سـامت را زیر سـؤال 
برد و از وزارت بهداشـت خواسـت دخالت مسـتقیم در گردشـگری سـامت را کنار 

بگذارد.
حرمـت هللا رفیعـی بـه ایسـنا گفت: گردشـگری سـامت نـه تنها با معضـل داللی 
دسـت بـه گریبـان اسـت، که تحـت تاثیـر مداخله ها سـایر دوایـر دولتی متحمل 

آسـیب شـده است.
او ادامـه داد: وزارت بهداشـت بـه حـوزه گردشـگری سـامت وارد شـده و کنـار هم 
نمـی رود. اگـر قرار اسـت هر سـازمان یـا وزارتخانه ای گوشـه ای از گردشـگری را به 
انحصـار بکشـد، شـاید بهتـر باشـد وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی را منحـل کنیـم. سـازمان حـج و زیـارت کـه متولـی گردشـگری زیارتی و 
مذهبی اسـت، وزارت ورزش هم متولی گردشـگری ورزشـی اسـت، طبیعت گردی 
هـم بـا محیـط زیسـت تداخـل دارد. بـا ایـن وضـع چـرا بایـد گردشـگری یـک 

تشـکیات مجزا داشـته باشـد و چرا به 4۵۰۰ آژانس مسـافرتی مجوز داده شـده 
اسـت.  وی گفـت: آیـا گردشـگری سـامت فقط به درمـان و بیمارسـتان محدود 
می شـود کـه وزارت بهداشـت تـا ایـن حـد بـه حیطـه آن وارد شـده اسـت؟ اگـر 
توجیـه آن هـا پرداختن بـه امور درمانی بیمار اسـت، پس دیگر عنوان گردشـگری 
بـه یـدک نکشـند و از آن سـوء اسـتفاده نکنند. گردشـگری سـامت شـاخه های 
مختلفـی دارد. همـه آن کـه به درمان و بیمارسـتان ختم نمی شـود، انواع مختلف 

دارد.
رفیعـی سـپس ایـن پرسـش را مطـرح کـرد کـه آیـا وزارت بهداشـت می پذیـرد 
آژانس هـا در حـوزه بیمارسـتانی و درمـان دخالـت کننـد؟ و در ادامـه اظهـار کـرد: 
روش اصولـی ایـن اسـت کـه آژانـس بیمـار و گردشـگر را جـذب کنـد و تحویـل 
بیمارسـتان و مراکـز درمانـی دهـد و در ادامـه هم پیگیر خدمات دهی به او باشـد، 
ولـی چـرا بیمارسـتان ها و پزشـکان به جذب مسـتقیم بیمار خارجـی می پردازند، 
درحالی که تامین خدمات سـفر اصا در توان آن ها نیسـت و فقط بیمار را ناراضی 
و شـاکی می کنند. چرا سـازمان نظام پزشـکی باید شـرکت و انجمن بین المللی 
گردشـگری سـامت را تشـکیل دهد، چه کسـی به این تشـکل ها مجوز می دهد؟

 پیام
طی تفاهم نامه ای مابین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،  میراث

روستاییان و عشایر، شرایط الزم برای عضویت صنعتگران صنایع دستی استان در این صندوق فراهم شد.
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 ای
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مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری یزد با 
اشـاره بـه ایـن که اسـتان ها نسـبت به جـذب گردشـگر خارجی 
فعـال شـده اند و هر اسـتان به صورت تک به تـک در این زمینه 
اقـدام می کنـد، گفـت: این نگرانی وجـود دارد کـه دولت، بخش 
خصوصـی و دانشـگاه هـر کـدام بـه طـور جداگانـه و بـه صورت 

جزیـره ای در ایـن حـوزه فعالیت کنند.
»سـیدمصطفی فاطمـی« در نشسـت تخصصـی گردشـگری 
بـا حضـور ذی نفعـان و اسـاتید دانشـگاهی که روز چهاشـنبه در 
دانشـگاه یـزد برگـزار شـد، اظهـار کـرد: یـزد برخـاف اصفهـان و 
شـیراز که از سـال های قبل نیز شـهرهای گردشـگری بودند، در 
دهـه اخیـر بـه ایـن صنعـت ورود جـدی پیـدا کـرده و گام های 
بلندی را در راسـتای توسـعه گردشـگری برداشـته اسـت.وی با 
قیـاس ورودی گردشـگران یـزد و اسـتان همجـوار کرمـان، بـه 
رشـد ورودی گردشـگران بـه یزد اشـاره کرد و گفت: یـزد در حال 
حاضر به خوبی شـناخته شـده و راهبردهایی را نیز برای توسـعه 
گردشـگری خـود در نظـر گرفتـه اسـت و در ایـن زمینـه سـعی 
کردیـم تـا با اتصال اجزای مختلف گردشـگری برنامـه ای مدون 

ایجـاد کنیم.
ایـن مسـئول بـا بیان ایـن که پـس از رونـق گردشـگری در یزد 
جایـگاه مشـاغل و فعـاالن ایـن حـوزه نیـز بـه خوبـی شـناخته 
شـد، گفـت: بعـد از رونق گردشـگری حضور بعضـی از چهره های 
گردشـگری یـزد در مجامـع ملـی و حتی بین المللـی و میزبانی 
در برگـزاری برخـی از برنامه هـا ملـی و فراملـی در معرفـی یـزد، 
تاثیر قابل توجهی در معرفی بیشـتر این اسـتان داشـته اسـت.
وی افـزود: یـزد در مجامـع ملی و فراملی نیز عناوینی را کسـب 
کـرده و از طرفـی تعییـن و واگـذاری هسـته های گردشـگری 
چیـن و هنـد بـه یـزد، نقش  آفرینی پررنگـی را به همراه داشـته 
کـه همگـی نتیجه هماهنگی بخش دولتـی با بخش خصوصی 

است.
فاطمـی بـا اشـاره بـه نگرانی هـای موجـود در حوزه گردشـگری، 
تصریـح کـرد: گردشـگری بـا توجـه بـه نوسـانات سیاسـی و 
اقتصـادی حاکـم بـر کشـور، شـکننده و سـخت و دارای فـراز و 
نشـیب هایی اسـت که بـه تغییر رویـه عملکرد بخـش دولتی و 
خصوصـی منجر شـده اسـت به طوری که تنش هـای موجود در 

ایـن زمینـه در هیـچ کجـای دنیـا به ایـن میزان نیسـت.    

سوژه نگران فعالیت 
جزیره ای ذی 

نفعان گردشگری هستیم

گور دخمه های لیارسنگ بن بجا مانده از دوره اشکانی

کاوش های جدید در تپه پوستچی استان فارس باعث تغییر در فرضیات مربوط به وسعت محوطه شد

معـاون اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع 
قدمـت  گیـان  گردشـگری  و  دسـتی 
دوره  را  لیارسـنگ بن  گوردخمه هـای 
می دهـد  نشـان  دانسـت کـه  اشـکانی 
رایج تریـن سـنت تدفین بصورت دسـته 
گرفتـه  انجـام  دوران  ایـن  در  جمعـی 

اسـت.
ولـی جهانـی روز چهارشـنبه در چهارمین 
هفدهمیـن  تخصصـی  نشسـت 
ایـران  شناسـی  باسـتان  گردهمایـی 
فصـل  چهارمیـن  در خصـوص گـزارش 
مجموعـه  میدانـی  هـای  پژوهـش  از 
باسـتانی لیارسـنگ بـن اسـتان گیـان، 
شـناختی  باسـتان  پژوهش ـهای  گفـت: 

نشـان مـی  دهـد کـه رایـج  ترین سـنت 
دوران  بـا  همزمـان  گیـان  در  تدفیـن 
اشـکانی و ساسـانی، در برخـی از مناطق 
بـر  همچـون رودبـار و دیلمـان مبتنـی 
سـاخت گورهـای نوع دخمـه ای بود و بر 
اسـاس کاوش ـهای باسـتان شـناختی که 
تاکنـون صـورت گرفتـه در دوره  های قبل 

نداشـت. رواج  آن  از 
وی ادامـه داد: نمونه  هـای قابل مقایسـه 
از  مکشـوفه  دخمـه  ای  گورهـای  بـا 
گورسـتان لیارسـنگ بن، تاکنـون فقط از 
چند محوطه در گیان  شـامل شـیرکوه، 
شـهران، شـاه پیر، خرمـرود، نـوروز محله 
و فقـط یـک محوطـه در نزدیکی سـاری 
وسـتمین گزارش شـده اسـت. جهانی با 
بیـان اینکه  سـنت تدفیـن در داخل گور 
دخمه  هـا؛ خارج از مرزهـای ایران کنونی 
نیـز در محوطه  های واقع در اسـتپ  های 

اروپـا و آسـیای مرکـزی  جنوب  شـرقی 
و شـمال قفقـاز کـه در بردارنـده  مـواد 
فرهنگـی اقـوام سـرمتی و اسـکیتی و 
بـه   مقایسـه گورآوندهـا  بـدون  آالنـی  
مـی  مشـاهده  گونه  شـناختی  لحـاظ 
 شـود افـزود: سـاختار قبـور مکشـوفه از 
لیارسـنگبن - قابـل مقایسـه بـا نمونـه 
هـای ذکـر شـده اسـت  هرچنـد برخـی 
از پژوهشـگران همچون سولیمیرسـکی، 
در  را  قبـور  از  گونـه  ایـن  خاسـتگاه 
می داننـد  مرکـزی  آسـیای  سـرزمین های 
امـا در مـورد مسـیر ورود و عوامل انتقال 
دهنـده   ایـن فرهنـگ تدفیـن بـه کرانـه 
هـای جنوبـی دریـای خـزر، نمـی  تـوان 

اظهارنظـری قطعـی ارائـه کـرد.
وی در ادامـه گفـت: کاوش در گورسـتان 
مـی  دهـد کـه  نشـان  بـن،  لیارسـنگ 
سـنت تدفیـن در داخـل گـور دخمه  هـا، 

کـم و بیـش تـا دوره ی ساسـانی نیز در 
منطقه رواج داشـت. از دیگر سـو سـنت 
انجـام تدفیـن در داخـل ظروف سـفالی 
خمرهـای  نـوع  اصطاحـًا گورهـای  یـا 
نیـز، هرچنـد از دوره ـی ایـام مربوط به 
اواسـط هزاره ی دوم  پیش از میاد نیز 
گزارش شـده اسـت، اما بیشـترین رواج 
آن را در دوره ی اشـکانی شـاهد هستیم.
میـراث  پژهشـگاه  اعـام  براسـاس 
فرهنگـی و گردشـگری، وی یادآور شـد: 
شـواهدی از ایـن شـیوه ی تدفیـن، در 
بسـیاری از محوطـه هـای داخل و خارج 
از مرزهـای ایـران کنونـی به دسـت آمده 
کـه بـه  لحـاظ ُبعـد مسـافت بـا گیـان، 
نزدیـک تریـن نمونـه هـای آن از ِگرمـی 
دشـت ُمغـان گـزارش شـده اسـت. بـه 
بیـان کلـی؛ بررسـی شـیوه هـای تدفین 
در ایـن گورسـتان نیـز، نشـان از تعلـق 
بیشـتر ایـن قبـور بـه دورهـای همزمـان 
پـس  مدتـی  تـا  و  اشـکانی  عصـر  بـا 
حسـینعلی  همچنیـن  دارد.  را  آن  از 
عـرب اسـتادیار گـروه باسـتان شناسـی 
دانشـگاه هنر شـیراز و علیرضا سـرداری 
باسـتان  پژوهشـکده  اسـتادیار  زارچـی 
شناسـی در تشـریح اقدامـات ایـن تیم 
کاوش در فصـل سـوم کاوش باسـتان 
شناسـی تپـه پوسـتچی اسـتان فـارس 
گفتنـد: کاوش هـای اخیـر  نتایـج قابل 
توجهـی دربـر داشـت که مهـم ترین آن، 
کاوش گسـترده در الیـه های اسـتقراری 
دوره شـمس آبـاد )اواخـر هـزاره ششـم 
ق. م( ایـن محوطـه بـود، چنانکـه باعث 
شـد تـا برخـی از دیـدگاه هـا و فرضیات 
فصـول پیشـین ماننـد وسـعت محوطـه 
در مرحلـه شـمس آبـاد نیـز تغییـر یابد.
آن هـا بـا بیـان اینکـه در کاوش هـای 
نمایـان  ای  چینـه  بـزرگ  سـازه  اخیـر 
شـده کـه مـی توانـد یکـی از مـوارد نادر 
در تاریـخ معمـاری محوطـه هـای پیش 
دوران  از  فـارس  منطقـه  تاریخـی  از 
نوسـنگی و مرحلـه انتقال بـه عصر مس 

سـنگی باشـد افزودنـد: تـا آنجایـی کـه 
مـی دانیـم، در هیـچ کـدام از روسـتاها 
و محوطـه هـای عصر نوسـنگی )فازهای 
موشـکی، جری و شـمس آبـاد( و مس 
فـارس،  منطقـه  باکـون(  )فـاز  سـنگی 
چنیـن سـازه چینـه ای قطـور و بزرگـی 
کـه دیوارهـای آن ضخامتـی بیـن 2 تـا 
3 متر داشـته باشـند، شناسـایی نشـده 
اسـت. بنابرایـن با احتسـاب اینکـه این 
فـاز معمـاری و سـکونتی متعلق بـه فاز 
شـمس آبـاد، تاریخـی حـدود ۵2۰۰ تـا 
47۰۰ ق. م بـوده باشـد، اهمیـت آن در 
از  پیـش  شناسـی  باسـتان  مطالعـات 

تاریـخ ایـران بسـیار افـزون مـی یابـد.
ایـن اعضـای گـروه کاوش ادامـه دادند: 
از نمونـه هـای قابـل مقایسـه پیـش از 
تاریخـی بـا چنیـن سـازه ای، مـی توان 
بـه آثـار معمـاری کاوش شـده در تپـه 
چغامیـش خوزسـتان مربـوط بـه دوران 
شوشـان قدیـم )۵2۰۰-۵6۰۰ ق. م( تـا 
شوشـان میانـی )۵2۰۰-48۰۰ ق. م( و 

دو سـکوی بـزرگ خشـتی یافـت شـده 
در تپـه چغـا سـفید دهلـران مربـوط بـه 
و  م(  )۵7۰۰-۵4۰۰ ق.  فازهـای سـرخ 
مهمـه ) 48۰۰-46۰۰ ق. م( اشـاره کـرد.
:بـه  شـدند  یـادآور  پایـان  در  هـا  آن 
طورکلـی یافتـه های فصل سـوم کاوش 
ایـن  کـه  داد  نشـان  پوسـتچی  تپـه 
محوطـه در چارچـوب نظـام اسـتقراری 
دشـت شـیراز و دره هـای اسـتان فارس 
از دوران اواخـر نوسـنگی دارای اهمیـت 
زیـادی بوده اسـت. نتایـج کاوش داللت 
ایـن  بـر گسـترش وسـعت اسـتقراری 
محوطـه در فـاز شـمس آبـاد دارد و مـی 
تـوان تخمین زد که وسـعت این روسـتا 
در ایـن دوره حـدود 3 هکتـار یا بیشـتر 
باشـد. از طرف دیگر، کشـف سـازه قطور 
و بـزرگ چینـه ای داللـت بـر وجود یک 
جامعـه ای خـان سـاالر رتبـه ای اسـت 
کـه مرکـز سیاسـی- اجتماعـی مهمـی 
در دشـت شـیراز بـه حسـاب مـی آمـده 

ست. ا

مدیــر مهندســی و ایمنــی ترافیــک 
ــت  ــزد از ممنوعی ــهرداری ی ــهری ش ش
ــن  ــی ای ــت جهان ــودرو در باف ــردد خ ت

ــر داد. ــوروز خب ــام ن ــهر در ای ش
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــان« ب ــد دهق »حمی
هــر گونــه تــردد خــودرو در تمــام معابــر 
بافــت تاریخــی در ایــام نــوروز ممنــوع 
ــت: شــهروندان و مســافران  اســت، گف
بایــد بتواننــد در فضــای بافــت تاریخــی 

ــد. یــزد پیــاده قــدم بزنن

ــت  ــر باف ــه معاب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
دوربیــن  از  اســتفاده  بــا  تاریخــی 
جدیــد  هوشــند  تکنولوژی هــای  و 
در  تــردد  می شــود، گفــت:  کنتــرل 
ــرای کســبه و  ــا ب ــت تاریخــی صرف باف
ســاکنین ایــن بافــت تاریخــی بــا احراز 
هویــت پــاک خودورهای مجــاز در نظر 
گرفتــه می شــود و تــاش می کنیــم 
هیــچ محدودیــت و ســختی بــرای تردد 
ــی  ــت تاریخ ــبه در باف ــاکنین و کس س

ــود. ــاد نش ایج
مدیــر مهندســی و ایمنــی ترافیــک 
طــرح  افــزود:  یــزد  شــهرداری 
ــت  ــا در باف ــردد خودروه ــت ت محدودی
بــه  صراف هــا  بازارچــه  در  تاریخــی 
صــورت پایلــوت اجــرا و در ایــام نــوروز 
ــرا  ــی اج ــت تاریخ ــر باف ــام معاب در تم

. د می شــو
دهقــان بــا اشــاره بــه افزایــش ترافیــک 
در روزهــای پایانــی ســال بــه ویــژه در 
ــرد:  ــح ک ــهر، تصری ــزی ش هســته مرک
پارکینگ هــا در ایــام پایانــی ســال و 
ــوروز ســه ســاعت بیشــتر  ــات ن تعطی
ــات  ــافران خدم ــهروندان و مس ــه ش ب

ــرد. ــد ک رســانی خواهن

تردد خودروها در بافت جهانی 
يزد ممنوع شد

واحدهای اقامتی گیالن در نوروز 
99 اجازه افزایش قیمت ندارند

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی گیــان گفــت: 
»هیچ یــک از واحدهــای اقامتــی اســتان اجــازه افزایــش قیمت و گران فروشــی 
در ایــام نــوروز 99 را ندارنــد.« شــهرود امیرانتخابــی مدیــرکل میراث فرهنگــی، 
ــم اســفندماه 98 ضمــن  ــان پنجشــنبه یک ــع دســتی گی گردشــگری و صنای
ــی اســتان  ــای اقامت ــک از واحده ــچ ی ــان داشــت: »هی ــر بی ــن خب ــام ای اع
ــن  ــد و ای ــوروز 99 را ندارن ــام ن ــی در ای ــت و گران فروش ــش قیم ــازه افزای اج
موضــوع از ســوی اداره کل نیــز بــه آنهــا ابــاغ شــده اســت.«امیرانتخابی افــزود: 
ــان،  ــل آپارتم ــل، هت ــامل هت ــی ش ــای اقامت ــوب واحده ــای مص »نرخنامه ه
مجتمع هــای گردشــگری، رســتوران های بیــن راهــی و ســفره خانه ها کــه 
ــه  ــز انجــام و برنام ــاغ می شــود امســال نی معمــوال در شــهریور هــر ســال اب
ــا ســایر دســتگاه هــای اجرایــی برنامــه  ریــزی بــرای بازدیدهــای مشــترک ب
ریــزی شــده اســت.«او اظهــار داشــت: »همچنیــن بازدیــد از کلیــه تاسیســات 
گردشــگری اســتان در نــوروز 99 طــی دو مرحلــه توســط چهــار اکیــپ بازرســی 
ــه  ــب پروان ــوب، نص ــای مص ــرل نرخ نامه ه ــه کنت ــه ب ــده ک ــزی ش برنامه ری
ــه و  ــت اغذی ــت و کیفی ــی کمی ــتی، بررس ــد کارت بهداش ــرداری، تمدی بهره ب

ــد.« ــا می پردازن ــن واحده ــتی و... در ای ــکات بهداش ــت ن رعای

ته
نک

ــت  ــو هیئ ــوری، عض ــد منتظرظه ــن مجی ــر ای ــالوه ب ع
علمــی گــروه باســتان شناســی دانشــگاه تهــران در 
توضیــح گــزارش کاوش باســتان شناســی دســتکندهای 
زیــر زمینــی ســفید شــهر )نصــر آبــاد( گفــت: بــر اســاس 
مطالعــات باســتان شــناختی و جغرافیایــی و همچنیــن 
یافتــه هــای ســفالی و ســایر اشــیاء و شــواهد تاریخــی 
و فرهنگــی منطقــه مــی تــوان اذعــان داشــت کــه 
ــا توجــه  ــااًل ب ــی احتم ــه دســتکند زیرزمین ــن مجموع ای
مناســبات اقلیمــی و تحــوالت تاریخــی و سیاســی 
ــده  ــاد ش ــری ایج ــری قم ــرون ۶ و 7 هج ــه، در ق منطق
کــه دارای کاربــردی پناهگاهــی و مســکونی بــوده اســت.
ــه  ــوع گون ــای ســفالی و تن ــه ه ــه : حجــم یافت وی ادام
ــژه ظــروف مصرفــی نشــان از زندگــی  ــه وی هــای آن و ب
مســتمر در ایــن مجموعــه دســتکند اســت کــه تــا قــرون 
متاخــر اســالمی بــا فــراز و نشــیب هــای مــورد اســتفاده 

بــوده اســت.

میراثمیراث

ثبت ملی پنج اثر تاريخی منقول استان زنجان۱۲ خودرو پالک تاريخی گرفتند
کارگــروه شناســایی و صیانــت 
از وســیله های نقلیــه تاریخــی 
ــتگاه  ــی 16 دس ــس از بررس پ
ــش از  ــت بی ــا قدم ــودرو ب خ
ــاک  ــت پ ــرایط دریاف ــد ش ــورد را واج ــال، 12 م ۵۰ س

ــرد. ــی ک تاریخــی معرف
در  وزیــران  هیئــت  آئین نامــه  اجــرای  راســتای  در 
خصــوص شناســایی و صیانــت از خودروهــای تاریخــی، 
تعــدادی از خودروهــای متقاضــی دریافــت پــاک 
تاریخــی، در محــل پارکینــگ کانــون جهانگــردی و 
اتومبیلرانــی، حاضــر شــدند و توســط کارشناســان راهــور 
ناجــا، کارشناســان کارگــروه شناســایی و صیانــت از 

وســیله های نقلیــه تاریخــی و نماینــدگان کانــون، مــورد 
ــد. ــرار گرفتن بررســی ق

در ایــن کارشناســی از 22 دســتگاه خــودرو دعــوت 
شــده به منظــور ارزیابــی، تعــداد 16 دســتگاه خــودرو بــا 
حضــور در محــل یــاد شــده، توســط کارشناســان بررســی 
ــر  شــدند. از ایــن میــان، تعــداد 12 دســتگاه خــودرو ب
اســاس ضوابــط دســتورالعمل اجرایــی و احــراز اصالــت، 
ــدند. در  ــناخته ش ــی، ش ــاک تاریخ ــت پ ــز دریاف حائ
ایــن راســتا بــا توجــه بــه درخواســت های متعــدد 
ــه  ــزد، جلس ــتان ی ــی از اس ــاک تاریخ ــان پ متقاضی
بعــدی کارشناســی هفتــه آینــده بــا هماهنگــی پلیــس 

ــزار خواهــد شــد. ــزد برگ ــور ناجــا، در ی راه

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــع دســـتی  گردشـــگری و صنای
ـــار  ـــت: چه ـــان گف ـــتان زنج اس
اثـــر تاریخـــی منقـــول دوره 
ـــه ایـــن  ـــه دوره قاجاری ـــق ب ـــر متعل هخامنشـــی و یـــک اث

ـــید. ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــتان در فهرس اس
ــگاران  ــع خبرنـ ــنبه در جمـ ــد روز چهارشـ ــر ارجمنـ امیـ
ــراث  ــت وزارت میـ ــورای ثبـ ــت شـ ــا موافقـ ــزود: بـ افـ
فرهنگـــی پنـــج اثـــر تاریخـــی اســـتان زنجـــان در 
ـــک  ـــه داد: ی ـــت.وی ادام ـــرار گرف ـــی ق ـــار مل ـــت آث فهرس
ـــا قدمـــت دوره  ـــی ب ـــا دســـته چوب عـــدد چکـــش آهنـــی ب
ـــاد، 2  ـــک چهرآب ـــدن نم ـــده از مع هخامنشـــی کشـــف ش

عـــدد تیشـــه آهنـــی بـــا دســـته چوبـــی و یـــک عـــدد 
ســـر کلنـــگ آهنـــی کشـــف شـــده از معـــدن نمـــک چهـــر 
آبـــاد بـــا قدمـــت ساســـانی از جملـــه آثـــار تاریخـــی 
زنجـــان اســـت کـــه بـــه تازگـــی بـــه فهرســـت میـــراث 
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــت.مدیرکل می ـــی پیوس مل
ـــزار  ـــنگ م ـــت: س ـــان گف ـــتان زنج ـــتی اس ـــع دس و صنای
ـــرزا  ـــدهللا می ـــر عب ـــاری پس ـــاهزاده قاج ـــرزا ش ـــل می خلی
ـــر  ـــار دیگ ـــاه قاج ـــر فتحعلی ش ـــان و پس ـــم زنج دارا حاک
ـــی  ـــار مل ـــن اســـتان در فهرســـت آث ـــت شـــده از ای ـــر ثب اث
ـــس  ـــزار از جن ـــن ســـنگ م ـــد ای ـــه ارجمن ـــه گفت اســـت. ب
ـــوده  و در ســـال 1243هجـــری قمـــری ســـاخته  ـــر ب مرم

ـــت. ـــده اس ش

رنا
 ای

س:
عک

خبر



021-88019846

پیامک شما را درباره 4

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1673 |  شنبه  3 اسفند  1398

 پیام
زیست

خبر

ــان گفـــت:  ــتان کرمـ ــکی اسـ ــرکل دامپزشـ مدیـ
در کشـــتارگاه هـــای دام بـــه صـــورت مســـتمر 
ــه  ــتی کـ ــود و گوشـ ــی شـ ــام مـ ــی انجـ بازرسـ
تولیـــد مـــی شـــود از نظـــر ســـامتی مشـــکلی 

نـــدارد.
ایـــن موضـــع بـــه لحـــاظ محیـــط زیســـتی از 
ـــوال  ـــا س ـــت، ام ـــوردار اس ـــیاری برخ ـــت بس اهمی
ــن  ــا ایـ ــه آیـ ــد کـ ــن باشـ ــاید ایـ ــی شـ اصلـ
آالیندگـــی هـــا بـــر ســـامت گوشـــت دام هـــا و 
ـــی  ـــر نم ـــا تاثی ـــان ه ـــامت انس ـــر س ـــت ب در نهای

گـــذارد؟
مدیـــرکل دامپزشـــکی اســـتان کرمـــان بـــه 
»کرمـــان نـــو« گفـــت: در ایـــن کشـــتارگاه هـــا 
ــی  ــام مـ ــی انجـ ــتمر بازرسـ ــورت مسـ ــه صـ بـ
ـــی  ـــد م ـــتارگاه تولی ـــه در کش ـــتی ک ـــود و گوش ش

ــدارد. ــکلی نـ ــامتی مشـ ــر سـ ــود از نظـ شـ
ـــا  ـــتارگاه ه ـــن کش ـــزود: ای ـــیدی اف ـــین رش حس
ـــد  ـــتی دارن ـــط زیس ـــای محی ـــی ه ـــتر آلودگ بیش
ــط  ــت از محیـ ــازمان حفاظـ ــا سـ ــی آنهـ و مدعـ

زیســـت اســـت.
ـــان  ـــا در زم ـــای م ـــازرس ه ـــرد: ب ـــوان ک وی عن
ـــد و  ـــای کار حضـــور دارن ـــا انته ـــدا ت کشـــتار از ابت
ـــی  ـــه م ـــا را معاین ـــتار دام ه ـــل از کش ـــار قب یکب
ــه  ــتار الشـ ــد از کشـ ــز بعـ ــار دوم نیـ ــد و بـ کننـ
را بررســـی مـــی کننـــد، تـــا اگـــر ســـالم باشـــد 

اجـــازه مصـــرف داده شـــود.
از  ادامـــه داد: گوشـــت  رشـــیدی همچنیـــن 
چنـــد طریـــق مـــی توانـــد آلـــوده شـــود، بطـــور 
مثـــال اگـــر دام بـــه بیمـــاری هـــای انگلـــی و 
ـــر  ـــت تاثی ـــر روی گوش ـــد ب ـــا باش ـــی مبت میکروب

مـــی گـــذارد کـــه تشـــخیص داده مـــی شـــود و 
در پـــی آن الشـــه ضبـــط شـــده و اگـــر قابـــل 
اصـــاح باشـــد، مشـــکل برطـــرف مـــی شـــود.

ـــن  ـــه ممک ـــی ک ـــاری های ـــر بیم ـــزود: دیگ وی اف
اســـت بـــه وجـــود آیـــد آنهایـــی اســـت کـــه در 
اثـــر عـــدم رعایـــت بهداشـــت و پوســـت کنـــی 
ـــای  ـــی ه ـــا آلودگ ـــه آنه ـــد و ب ـــی آی ـــود م ـــه وج ب
ــعی  ــه سـ ــه البتـ ــود کـ ــه مـــی شـ ــه گفتـ ثانویـ

داریـــم بـــا نظـــارت درســـت از آنهـــا جلوگیـــری 
کنیـــم. امـــا بـــا ایـــن صحبـــت، ایـــن ســـوال 
مطـــرح مـــی شـــود کـــه چگونـــه مـــی تـــوان 
گفـــت آالیندگـــی هـــای محیـــط زیســـتی بـــر 
ـــذارد  ـــی گ ـــر نم ـــا تاثی ـــن دام ه ـــدن ای ـــار ش بیم

و گوشـــت آنهـــا ســـالم اســـت؟
ـــن  ـــان در ای ـــتان کرم ـــکی اس ـــرکل دام پزش مدی
ــه  ــن خونابـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــوص مدعـ خصـ
هـــا و در واقـــع زبالـــه هایـــی کـــه بـــه وســـیله 
ـــی  ـــه محل ـــوند ب ـــی ش ـــد م ـــا تولی ـــتارگاه ه کش

ـــه  ـــده و هیچگون ـــل ش ـــتارگاه منتق ـــر از کش دورت
تاثیـــری بـــر  ســـامت دام هـــا نـــدارد.

ــد  ــه چنـ ــوص اینکـ ــیدی در خصـ ــین رشـ حسـ
کشـــتارگاه صنعتـــی در اســـتان وجـــود دارد، 
ـــتارگاه  ـــک کش ـــا ی ـــان تنه ـــتان کرم ـــت: در اس گف
ـــتان  ـــوزه شهرس ـــه در ح ـــت ک ـــال اس ـــی فع صنعت
ـــرقی را  ـــتان ش ـــار شهرس ـــت دارد و چه ـــم فعالی ب

ـــد. ـــی ده ـــش م پوش
ــری  ــی دیگـ ــتارگاه صنعتـ ــه داد: کشـ وی ادامـ
ـــان  ـــا پای ـــده و ت ـــداث ش ـــان اح ـــرای کرم ـــز ب نی

ــن  ــد، ایـ ــی رسـ ــرداری مـ ــره بـ ــه بهـ ــال بـ سـ
کشـــتارگاه قـــرار اســـت گوشـــت شهرســـتان 
ـــنجان و  ـــیر، رفس ـــه بردس ـــاور  از جمل ـــای مج ه

زرنـــد را تامیـــن کنـــد.
ــد  ــتارگاه زرنـ ــی کشـ ــر تعطیلـ ــار خبـ ــا انتشـ بـ
بـــه ســـراغ مدیـــرکل محیـــط زیســـت اســـتان 
ــر  ــت دیگـ ــا از وضعیـ ــم تـ ــم رفتیـ ــان هـ کرمـ
ـــر  ـــویم. مدی ـــع ش ـــتان مطل ـــای اس ـــتارگاه ه کش
کل ســـازمان محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان 
ـــه  ـــو« ک ـــان ن ـــوال »کرم ـــن س ـــه ای ـــخ ب در پاس

آالیندگی کشتارگاه های کرمان
*محیط زیست: اکثرا سیستم فاضالب ندارند *دامپزشکی: تاثیری بر سالمت گوشت ندارد

مدیــر کل ســازمان محیــط زیســت اســتان کرمــان در پاســخ بــه ایــن ســوال »کرمــان نــو« 
کــه چــه تعــداد از کشــتارگاه هــای اســتان مشــکل محیــط زیســتی دارنــد، گفــت: بهتــر اســت 

بگوییــم کــدام کشــتارگاه هــا مشــکل ندارنــد.
ــط  ــی محی ــب آلودگ ــان موج ــتان کرم ــای اس ــتارگاه ه ــر کش ــزود: اکث ــاکری اف ــان ش مرج

ــد. ــالب ندارن ــه فاض ــتم تصفی ــوند و سیس ــی ش ــت م زیس
وی ادامــه داد: ایــن مســئله عمومیــت دارد و نــه تنهــا در کرمــان بلکــه در کل کشــور کشــتارگاه 

ــا مشــکل دارند. ه

شـاکری: مـا بـا چالش هـای اقتصـادی مواجـه 
پلمـب  بـرای  باشـد  و زمانـی کـه قـرار  هسـتیم 
مجموعه ای که مسـتقیما با سـفره ی مـردم ارتباط 
دارد اقدام شـود، ریسک بسـیار بزرگی است. : این 
اقـدام تبعـات اجتماعـی زیادی بـه دنبـال دارد و 
نمـی تـوان بـه راحتـی واحـدی را تعطیل کـرد، اما 
شـاید بهترین راه حل این باشـد که این کشـتارگاه 

ها بـه بخـش خصوصـی واگذار شـود.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظـت 
بحـث  گفـت:  مازنـدران  زیسـت  محیـط 
تکنولـوژی نیـروگاه و سـوخت مـازوت بـار 

آلودگـی را بـاال بـرده اسـت.
بـه گـزارش پیک نـکا، در توضیح این سـوژه 
آمـده اسـت،چندین سـال اسـت کـه اهالـی 
چندیـن روسـتای بهشـهر و نـکا و میانـدرود 
و حتـی سـاری از مصـرف سـوخت مـازوت 
نیـروگاه شهیدسـلیمی رنج می برند و کسـی 

نیست. پاسـخگو 
مـازوت  از  گاز  مصـرف  بجـای  نیـروگاه 
اقتصـادی  صرفـه  چـون  می کنـد  اسـتفاده 
برایشـان دارد امـا مهـم نیسـت چـه بایـی 
بسـر مـردم و محیط زیسـت می آیـد؛ به ویژه 
شـب ها مصـرف بحـدی زیاد اسـت که صبح 
آثـار آن بـه صـورت ذرات سـیاه رنـگ بروی 
خـودرو وبـرگ درختـان مشـاهده می شـود.
از وضعیـت جـوی  بارانـی هـم  در روزهـای 
سواسـتفاده کـرده و مصـرف مـازوت را بـه 

. می رسـانند  حداکثـر 
بـرای اثبـات این موضـوع کافی اسـت صبح 
زود سـری بـه روسـتای زاغمـرز بزنیـد و از 
باشـید، گاهـی  هـوا  شـاهدآلودگی  نزدیـک 
اوقـات فکـر می کنیـم بـه لحـاظ آلودگی هوا 

در تهـران زندگـی می کنیـم.
معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظـت 
در  این بـاره  در  مازنـدران  زیسـت  محیـط 
بحـث  کـرد:  اظهـار  فـارس،  بـا  گفت وگـو 
تکنولـوژی نیـروگاه و سـوخت مـازوت بـار 

بـرده اسـت. بـاال  را  آلودگـی 
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  رکنـی  محمودعلـی 
پیگیـری  مختلـف  جلسـات  در  را  موضـوع 
و  گازسـوز   بـر  مـا  تاکیـد  افـزود:  کردیـم، 
تغییـر و بروزسـازی تکنولـوژی ایـن نیروگاه 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تاکنون گازسـوز کردن 
ایـن نیـروگاه به صـورت صـد درصـد محقـق 
نشـده اسـت، تصریح کـرد: باتوجه بـه اینکه 
پایـه سـوختی ایـن نیـروگاه هم گاز اسـت و 
براسـاس گاز طراحـی شـده الزم اسـت ایـن 

مهـم محقق شـود.
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره کل  معـاون 
مازنـدران بـا تاکیـد بـر اینکـه پیگیری هـای 
مسـتمر در دسـتور کار قـرار دارد، اظهـار کرد: 

همـه مراحـل درحـال انجـام اسـت.   

زی
سو

ش 
مهار آتش سوزی در 20 هکتار از تاالب هورالعظیمآت

اداره کل حفاظـت  طبیعـی  زیسـت  محیـط  معـاون 
محیـط زیسـت خوزسـتان گفت: آتش سـوزی که در 
حـدود 2۰ هکتـار از تـاالب هورالعظیـم رخ داده بـود 

چهارشـنبه شـب خامـوش شـد.
سـیدعادل مـوال پنجشـنبه در گفت وگو بـا ایرنا اظهار 
داشـت: آتش سـوزی در قسمت شـمالی تاالب هورالعظیم رخ داده 

بود که شـب گذشـته توسـط شـرکت نفت خاموش شـد.
وی افـزود: برآورد اولیه مسـاحت آتش سـوزی در حـدود 2۰ هکتار 
بـوده و مسـاحت دقیـق بعـد از مشـاهده تصاویـر ماهـواره گـزارش 

می شـود.
مـوال اضافـه کرد: این آتش سـوزی احتماال توسـط دامـداران محلی 
بـرای اسـتفاده از نـی هـای تـاالب بـه عنـوان علوفـه، اتفـاق افتاده 

است.
وی اظهـار داشـت: آتـش زدن نیزارهـای تـاالب توسـط محلـی هـا 
طبیعـی بـوده و در سـال هـای گذشـته نیـز اتفاق مـی افتـاد اما به 
دلیـل خشـک بـودن تاالب، آتش سـوزی گسـترش مـی یافت و به 
ریشـه نـی هـا سـرایت مـی کرد، امسـال بـه دلیل آبـدار بـودن هور 
تاثیـر منفـی نـدارد و زود خاموش می شـود.به گفته یکـی از اهالی 

هویـزه، آتـش سـوزی در هفتـه گذشـته چندیـن بـار در نیزارهـای 
هورالعظیـم رخ داده اسـت.

تـاالب مـرزی هورالعظیـم، در جنوب غربی کشـور در خوزسـتان قرار 
دارد کـه یـک سـوم آن در ایـران و دو سـوم آن در عـراق واقع شـده 
اسـت. هورالعظیـم آخرین بازمانـده تاالب های بیـن النهرین و یکی 
از مهمتریـن زیسـتگاه های پرنـدگان در کشـور بـوده و امسـال در 
سرشـماری زمسـتانه پرنـدگان بـا 79 هـزار و 7۰۰ قطعـه بیشـترین 
تعـداد پرنـدگان را در خوزسسـتان بـه خـود اختصاص داده اسـت.

آتـش سـوزی در سـال های گذشـته نیـز از چالش های ایـن تاالب 
بـوده اسـت. طوالنـی تریـن آتـش سـوزی در هورالعظیـم از ابتدای 
تابسـتان 1397 در ایـن تـاالب آغـاز شـد کـه تـا پاییـز همان سـال 
و آغـاز بارندگی هـا ادامـه یافـت. در ایـن آتـش سـوزی کـه بیشـتر 
در بخـش عراقـی )2۵ هـزار هکتـار( بـود، حـدود 3۰ هـزار هکتـار 
از بیـن رفـت. دود ناشـی از ایـن آتـش سـوزی تـا بیـش از یکصـد 
کیلومتـر فراتـر رفتـه و گاهـی تا 1۰ شهرسـتان و روسـتاهای زیادی 
را در خوزسـتان درگیـر کـرد و شـدت آن بـه قـدری بـود کـه آلودگی 
هـوا تـا هفـت برابـر حـد مجـاز در اهـواز نیـز در ایـن روزهـا گزارش 

است. شـده 

ــاد حافظــان طبیعــت ســاوه و  ــردم نه ــل ســازمان م  مدیرعام
زرندیــه معتقــد اســت کــه تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا صیانــت 
ــم و  ــس یازده ــای مجل ــت ه ــد از اولوی ــط زیســت بای از محی

نماینــده ایــن شهرســتان هــا در خانــه ملــت باشــد.
ــس  ــدگان مجل ــا گفــت: نماین ــه ایرن ــور« ب ــی پ ــدی فرقان »مه
ــه و اســتان  ــا در ســطح منطق ــه تنه ــده ن شــورای اســامی آین
ــدن  ــی ش ــرای اجرای ــد ب ــور بای ــطح کش ــه در س ــزی بلک مرک
قوانیــن موجــود در زمینــه پاسداشــت محیــط زیســت و وضــع 

ــد. ــاش کنن ــد ت ــن جدی قوانی
وی اظهــار داشــت: در تولیــد و عرضــه نایلکــس و کیســه هــای 
پاســتیکی کــه حتــی در کشــورهای افریقایــی نیــز بــه صــورت 
ــی  ــب قانون ــه تصوی ــاز ب ــت، نی ــده اس ــون در آم ــده و قان قاع
ــی از  ــب یک ــن ترتی ــا بدی ــل محســوس اســت ت ــع و کام جام
ــار  ــرل و مه ــی را کنت ــط زندگ ــی محی ــای آلودگ ــاء ه سرمنش

ــم. کنی
ــاخص  ــی از ش ــرد: یک ــد ک ــت تاکی ــط زیس ــال محی ــن فع ای
ــه محیــط زیســت آگاهــی و  ــده ایــن اســت کــه ب هــای نماین
اشــراف داشــته باشــد و حفاظــت از آن را دغدغــه اصلــی خــود 
ــی  ــانی، عقل ــر انس ــت از نظ ــط زیس ــظ محی ــرا حف ــد زی بدان
ــی  ــمی و روح ــامت جس ــا س ــتقیمی ب ــه مس ــرعی رابط و ش

ــر دارد. بش
بــا  مجلــس  آینــده  نماینــدگان  تعامــل  خواســتار  وی 
کارشناســان و ســازمانهای مــردم نهــاد فعــال در حــوزه زیســت 
ــت شــد. ــه مل ــا در خان محیطــی و طــرح نظــر و خواســت آنه

فرقانــی پــور اظهــار داشــت: خطرهــای محیــط زیســتی از آغــاز 
ــزاع  ــش و ن ــه چال ــریت را ب ــرب، بش ــی در غ ــاب صنعت انق
کشــاند و در ایــن میــان ســهم کشــورهای در حــال توســعه از 

ــا بیشــتر و جــدی تراســت. ــن تهدیده ای
وی مولفــه هــای اصلــی محیــط زیســت، را آب، هــوا، خــاک و 
تنــوع زیســتی برشــمرد و افــزود: نکتــه اصلــی و قابــل تامــل 
ایــن اســت کــه بــدون مشــارکت مــردم، هــر طــرح و راهــکاری 
بــرای حفــظ محیــط زیســت ابتــر و بــی حاصــل خواهــد مانــد.
مدیرعامــل ســازمان مــردم نهــاد حافظــان طبیعــت ســاوه 
ــی  ــوی برخ ــی از س ــای تبلیغات ــه رفتاره ــبت ب ــه نس و زرندی
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــم انتق ــس یازده ــات مجل ــای انتخاب نامزده
برخــی اقدامــات بــه خصــوص مصــرف بــی رویــه و اســراف در 
ــن  ــال ای ــی و اهم ــی توجه ــانه ب ــر، ســوخت و...نش ــذ، بن کاغ
ــاس و  ــه اهمیــت محیــط زیســت، حــق الن نامزدهــا نســبت ب

ــر شــهرها اســت. ــه ســیما و منظ توجــه ب
و  مجــازی  فضــای  وجــود  بــا  داد:  ادامــه  پــور  فرقانــی 
رســانه هــای نویــن کــه مــی توانــد در تبلیغــات نامزدهــا 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و از مصــرف بــی رویــه کاغــذ 
ــا  ــی نامزده ــه برخ ــت ک ــته نیس ــد، شایس ــری کن ــز جلوگی نی
همچنــان روش هــای 3۰ ســال پیــش را مــورد اســتفاده قــرار 
ــه  ــهرها خدش ــر ش ــیما و منظ ــط زیســت و س ــه محی داده و ب
ــی  ــوار م ــردن در و دی ــروش ک ــا مف ــه ب ــد ک ــور کنن وارد و تص

ــند. ــروزی برس ــه پی ــد ب توانن
ــداد  ــه جــز تع ــا ب ــن روزه ــار داشــت: متاســفانه در ای وی اظه

ــه نگــران و دلواپــس تخریــب  انگشــت شــماری از نامزدهــا ک
ــات و  ــه تحصی ــا ک ــایر نامزده ــط زیســت هســتند، از س محی
مــدارج عالــی دانشــگاهی هــم دارنــد، واکنشــی در ایــن رابطــه 

دیــده نمــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه احســاس مســئولیت مــردم ســاوه و زرندیــه 
در قبــال طــرح هایــی چــون واگــذاری احتمالــی زمیــن هــای 
کوهپایــه بــه یــک شــرکت معدنــی، طــرح پســماندهای ویــژه 
صنعتــی در جــاده یــوالق، تجمیــع پســماندهای زرندیــه و 
ــع  ــال صنای ــز دفــن پســماند ســاوه، انتق ــه مرک ــا ب ــال آنه انتق

آالینــده از پایتخــت بــه ســاوه و زرندیــه و... از اینکــه بــه 
ــدان همــدل و  ــات چن ــن دوره از انتخاب ــه او نامزدهــای ای گفت
همــراه بــا مــردم در واکنــش بــه ایــن مــوارد زیســت محیطــی 
نیســتند، گایــه کــرد و خواســتار اتخــاذ موضــع روشــن از 
ســوی آنهــا در قبــال محیــط زیســت ایــن شهرســتان هــا شــد.
 246 هــزار 293 رای دهنــده در ســاوه و زرندیــه همزمــان بــا 
سراســر کشــور در روز جمعــه دوم اســفند بــا حضــور در شــعب 
ــد  ــن خواهن ــت تعیی ــه مل ــود را در خان ــده خ ــذ رای، نماین اح

کــرد.

ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــتگاه های دولت ــی دس ــم برخ ــی تصمی در پ
تمریــن مواجهــه بــا ســیاب در  مقطــع متوســطه دوم در 
ــا اشــاره بــه اینکــه  هفتــه آینــده، یــک فعــال محیــط زیســت ب
ــاره مســائل زیســت محیطی می توانــد  آموزش هــای صحیــح درب
ــر  ــای دیگ ــرای گروه ه ــطح و ب ــک س ــوزان در ی ــرای دانش آم ب
ــوان  ــه عن ــت: ب ــد، گف ــذار باش ــری تاثیرگ ــطح دیگ ــدف در س ه
ــد  ــی توان ــیل م ــاره س ــح درب ــای صحی ــه آموزش ه ــال ارائ مث

ــود. ــب ش ــتاها را موج ــر روس ــعه هدفمندت توس

مجلس یازدهم نسبت به تصویب قوانین 
زیست محیطی اهتمام داشته باشد

محیط 
زیست

حیات 
وحش

۴ قالده پلنگ در منطقه حفاظت شده 
پرورمهدی شهر

زنان، پرورنده زيست بانان آينده

محیـط   حفاظـت  مدیـرکل 
از  سـمنان  اسـتان  زیسـت 
قـاده  چهـار  عکس بـرداری 
پلنگ در منطقه حفاظت شـده 
پـرور مهدی شـهر خبـر داد و گفـت: این منطقـه یکی از 

می شـود. محسـوب  پلنـگ  مهـم  زیسـتگاه های 
خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان  بـه گـزارش گـروه 
جـوان از سـمنان، امیـر عبـدوس  مدیـرکل حفاظـت 
اینکـه  بیـان  ضمـن  سـمنان  اسـتان  محیط زیسـت 
پـرور  حفاظت شـده  منطقـه  در  پلنـگ  قـاده  چهـار 
مهدی شـهر مشـاهده و عکس برداری شـد، ابراز داشت: 
محیط بانـان علـی گُـرد، کامبیـز محمودیـان و محمـد 
بیـات منطقـه ضمـن پایـش منطقـه در روز چهارشـنبه 
مـورخ 3۰ بهمن مـاه موفـق بـه رؤیـت ایـن چهـار قاده 

پلنـگ شـدند.
او بابیـان اینکـه محیط بانـان ایمانی و صباغ و حسـینی 
نـژاد نیـز روز 26 بهمن مـاه سـال جـاری ضمـن گشـت 

و پایـش در پـارک ملـی صیـدوا مهدی شـهر موفـق بـه 
رؤیـت و ثبـت یک قـاده پلنگ بالغ شـدند، افزود: این 
پلنـگ در حال پیـاده روی بود که از او فیلم برداری شـد.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان سـمنان بابیان 
اینکـه 9 آذرمـاه امسـال نیـز از چهار قاده پلنگ توسـط 
دو محیط بـان گیـان صبـاغ و درویـش عکس بـرداری 
شـده اسـت، ابـراز داشـت: ایـن پلنگ هـا در روز برفـی 
بـرای نوشـیدن آب به آبشـخوری صیدوا آمـده بودند که 

در قـاب دوربیـن محیط بانـان ماندگار شـدند.
عبـدوس بابیـان اینکـه منطقـه حفاظت شـده پـرور و 
پـارک ملـی صیـدوا ازجمله یکـی از زیسـتگاه های مهم 
حیات وحـش و به ویـژه پلنگ اسـت، اضافه کرد: شـاید 
بتـوان یکـی از جالب تریـن صحنه هـای رؤیـت پلنـگ 
را بـه سـرقت دمپایـی محیط بـان توسـط پلنـگ مـورخ 
آذرمـاه سـال گذشـته در پـارک ملی صیـداو اشـاره کرد 
کـه ایـن صحنـه در شـبکه های مجـازی بسـیار بازنشـر 

. شد

مــادران  و  زنــان  نقــش 
در حفــظ محیــط زیســت 
ــیده  ــردی پوش ــچ ف ــر هی ب
ــن  ــی تری ــا اصل ــت ام نیس
ــو و  ــلی ن ــرورش نس ــان، پ ــش زن ــن نق و مهمتری
ــده  ــه زیســت بانان آین ــی اســت ک ــت فرزندان تربی
ــت  ــگ زیس ــال فرهن ــا انتق ــه ب ــی ک ــند، نقش باش
محیطــی بــه اکــران عمومــی خواهــد رســید.محیط 
زیســت مقولــه ای مهــم در جامعــه امــروزی اســت 
ــت  ــده و محوری ــارج ش ــزی خ ــت فانت ــه از حال ک
یافتــه اســت، امــا توســعه بــی رویــه زنــگ خطــر 
ــه  ــه ب ــت ک ــدا در آورده اس ــه ص ــب آن را ب تخری
ــاد برخــی کارشناســان، اســتفاده از پتانســیل  اعتق
و توانمنــدی هــای زنــان می توانــد در کاهــش 
ــان  ــه زن ــرا ک ــد. چ ــذار باش ــب تاثیرگ ــن تخری ای
خــود  خانــواده  و  کــودکان  مربیــان  نخســتین 
هســتند کــه در ایجــاد فضــای فرهنگــی دوســتدار 
محیــط زیســت در خانــه نقــش اساســی دارنــد. در 

ــن  ــه آخری ــس ک ــن ب ــن موضــوع همی ــت ای اهمی
روز از هفتــه زن و بزرگداشــت مقــام زن، بــه »زن، 
ــت«  ــط زیس ــظ محی ــرف، حف ــوی مص ــاح الگ اص
نامگــذاری شــده اســت.ارائه شــیوه هــای رفتــاری 
ــی  ــه م ــادر اســت ک ــن بخصــوص م درســت والدی
ــرای  ــد الگــوی فرهنگــی و رفتــاری مناســبی ب توان
فرزنــدان در حفاظــت از محیــط زیســت باشــد. او 
اســت کــه در ســاده تریــن اقدامــات آموزشــی بــه 
ــل،  ــه اتومبی ــه را از شیش ــوزد زبال ــی آم ــودک م ک
در شــهر یــا در محلــی کــه بــرای گــردش یــا 
ــد. او اســت  ــرون نریزن ــه اســت، بی مســافرت رفت
کــه مــی آمــوزد دوســتی بــا گل و گیــاه و جانــوران 
نشــاط آور و خشــونت علیــه آنــان ناخوشــایند 
ــذا  ــده غ ــس مان ــی پ ــه وقت ــت ک ــت و او اس اس
و  هــا  یــا گربــه  پرنــدگان  بــرای  جداگانــه  را 
ــا  ــرد، دوســتی ب ــان مــی ب ــی خانم ســگ هــای ب
ــه  ــودات را ب ــایر موج ــه س ــرام ب ــات و احت حیوان

ــوزد.     ــی آم ــدان م فرزن

معدن »سنگ سبز« توچال فعالیتی ندارد
در پی اظهارات رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران مبنی بر فعالیت مجدد معدن 
»سنگ سبز« در ارتفاعات جنوبی منطقه کوهستانی توچال، رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان تهران گفت که هیچ گونه فعالیت و آثاری دال بر فعالیت در این معدن وجود ندارد.

گزارش 
کرمان نو

مصرف سوخت مازوت 
در نیروگاه نکا

ان
دگ

محیط زیست گلستان: مردم از جابه جایی الشه پرن
پرندگان مهاجر خودداری کنند

پرنــدگان  از  شــماری  تلف شــدن  پــی  در 
اداره کل  بندرترکمــن،  ســواحل  در  مهاجــر 
ــه  ــتان در اطاعی ــت گلس ــط زیس ــت محی حفاظ

هرگونــه از  مشــاهده  صــورت  در  خواســت،  مــردم 
جابه جایــی  و  تمــاس  هرگونــه  از  پرنــدگان  تلفــات 
ایــن الشــه ها جــدًا خــودداری کننــد و مراتــب را در 
ــت  ــط زیس ــت محی ــه ادارات حفاظ ــان ب ــریع ترین زم س

دهنــد. اطــاع 
ــوع  ــه وق ــه ب ــا توج ــت: "ب ــده اس ــه آم ــن اطاعی در ای
تلفــات پرنــدگان مهاجــر آبــزی در پناهــگاه حیات وحــش 

ــردد: ــه می گ ــل توصی ــوارد ذی ــت م ــه رعای میانکال
1- شــکارچیان اســتان نســبت بــه رعایــت ممنوعیــت 

ــد. ــدام نماین ــتان اق ــدگان در اس ــواع پرن ــکار ان ش
ــدگان  ــه پرن ــه الش ــه هرگون ــروش و عرض ــد، ف 2- خری

وحشــی در اســتان ممنــوع می باشــد.
3- ســاکنین و گردشــگران از هرگونــه تــردد غیرضــروری 

تــا اطــاع ثانــوی در ایــن مناطــق خــودداری نماینــد.
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان از عمــوم 
مــردم اســتان درخواســت می نمایــد در صــورت مشــاهده 
ــه  ــار از هرگون ــدگان بیم ــدگان و پرن ــات پرن ــه تلف هرگون
ــار  ــدگان بیم ــه ها و پرن ــن الش ــی ای ــاس و جابه جای تم
جــدًا خــودداری نمــوده و مراتــب را در ســریع ترین زمــان 
ــتان ها و  ــت در شهرس ــط زیس ــت محی ــه ادارات حفاظ ب

ــد. " ــام نماین ــن 1۵4۰ اع ــا شــماره تلف ــا ب ی
بــه گــزارش ایســنا، از روز دوشــنبه )28 بهمــن( تعــدادی 
از پرنــدگان مهاجــر آبــزی کــه غالبــًا از نــوع چنگــر 
شــرقی ترین  در  ترکمــن  بنــدر  ســواحل  در  هســتند، 
ــر  ــتند. ب ــدن هس ــال تلف ش ــرگان در ح ــج گ ــه خلی نقط
اســاس اعــام محیــط زیســت گلســتان، طــی ایــن ســه 
ــده مهاجــر جمــع آوری  روز الشــه حــدود 12۰۰ قطعــه پرن

ــت. ــده اس ــن ش ــتی دف ــورت بهداش و به ص

هوا

تهرانی هــا طــی بهمن مــاه امســال در مجمــوع 21 روز 
هــوای مطلــوب تنفــس کردند.

 کیفیــت هــوای پایتخــت طــی بهمــن ماه امســال دو 
روز پــاک، 19 روز قابــل قبــول و 9 روز ناســالم بــرای 

ــود. گروه هــای حســاس ب
ــر نشــان می دهــد  ــار کیفیــت هــوا طــی 8 ســال اخی بررســی آم
کــه بهمــن مــاه ســال گذشــته کیفیــت هــوا شــرایط مطلوب تــری 
نســبت بــه امســال داشــت چــرا کــه طــی دومیــن مــاه زمســتان 
ــوای  ــاک، 13 روز ه ــوای پ ــت روز ه ــا هف ــته تهرانی ه ــال گذش س
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــوای ناس ــول و 1۰ روز ه ــل قب قاب
تنفــس کــرده بودنــد البتــه ایــن آمــار در نــوع خود بی ســابقه بــود و 
می تــوان گفــت کــه شــرایط مطلــوب جــوی طــی بهمــن مــاه ســال 
گذشــته تــا حــدود زیــادی بــه بهبــود کیفیــت هــوا در فصــل ســرد 

ســال کمــک کــرد.
بــر اســاس اطاعــات شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، بهمــن 
مــاه ســال 96 نیــز تهــران یــک روز هــوای پــاک، هفــت روز هــوای 
ــای حســاس و  ــرای گروه ه ــالم ب ــوای ناس ــول، 19 روز ه ــل قب قاب
ســه روز ناســالم بــرای همــه افــراد داشــت و در بهمــن ماه ســال 9۵ 
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ــن  ــد، ایـ ــی رسـ ــرداری مـ ــره بـ ــه بهـ ــال بـ سـ
کشـــتارگاه قـــرار اســـت گوشـــت شهرســـتان 
ـــنجان و  ـــیر، رفس ـــه بردس ـــاور  از جمل ـــای مج ه

زرنـــد را تامیـــن کنـــد.
ــد  ــتارگاه زرنـ ــی کشـ ــر تعطیلـ ــار خبـ ــا انتشـ بـ
بـــه ســـراغ مدیـــرکل محیـــط زیســـت اســـتان 
ــر  ــت دیگـ ــا از وضعیـ ــم تـ ــم رفتیـ ــان هـ کرمـ
ـــر  ـــویم. مدی ـــع ش ـــتان مطل ـــای اس ـــتارگاه ه کش
کل ســـازمان محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان 
ـــه  ـــو« ک ـــان ن ـــوال »کرم ـــن س ـــه ای ـــخ ب در پاس

ـــتان مشـــکل  ـــای اس ـــداد از کشـــتارگاه ه ـــه تع چ
محیـــط زیســـتی دارنـــد، گفـــت: بهتـــر اســـت 
ـــد. ـــکل ندارن ـــا مش ـــتارگاه ه ـــدام کش ـــم ک بگویی
مرجـــان شـــاکری افـــزود: اکثـــر کشـــتارگاه 
ـــط  ـــی محی ـــب آلودگ ـــان موج ـــتان کرم ـــای اس ه
تصفیـــه  و سیســـتم  شـــوند  مـــی  زیســـت 

ــد. ــاب ندارنـ فاضـ
ــت دارد  ــئله عمومیـ ــن مسـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
و نـــه تنهـــا در کرمـــان بلکـــه در کل کشـــور 

ــد. ــکل دارنـ ــا مشـ ــتارگاه هـ کشـ

ایـــن مدیـــر کل مدعـــی اســـت، در ســـطح 
ــتارگاه  ــورد کشـ ــی 2 مـ ــک الـ ــا یـ ــور تنهـ کشـ
ـــون  ـــه از خ ـــود دارد ک ـــول وج ـــل قب ـــی قاب صنعت
ــکات  ــد و مشـ ــی کننـ ــه مـ ــوراک تهیـ ــم خـ هـ

محیـــط زیســـتی آنچنانـــی ندارنـــد.
ــد اســـت، بـــی توجهـــی  ــرکل معتقـ ایـــن مدیـ
بـــه مشـــکات محیـــط زیســـتی دلیـــل وجـــود 
ایـــن کشـــتارگاه هـــا و اکثـــر مشـــاغل آالینـــده 

اســـت.
ــن  ــرا ایـ ــه چـ ــا اینکـ ــه بـ ــاکری در رابطـ از شـ

کشـــتارگاه هـــا کـــه گفتـــه مـــی شـــود آالینـــده 
ــوند؟ ــی شـ ــل نمـ ــتند، تعطیـ هسـ

بـــه  پاســـخ  در  زیســـت  محیـــط  مدیـــرکل 
ـــای  ـــا چالش ه ـــا ب ـــرد: م ـــار ک ـــو« اظه ـــان ن »کرم
ـــرار  ـــه ق ـــی ک ـــتیم و زمان ـــه هس ـــادی مواج اقتص
ـــتقیما  ـــه مس ـــه ای ک ـــب مجموع ـــرای پلم ـــد ب باش
ـــود،  ـــدام ش ـــاط دارد اق ـــردم ارتب ـــفره ی م ـــا س ب

ریســـک بســـیار بزرگـــی اســـت.
ــی  ــات اجتماعـ ــدام تبعـ ــن اقـ ــزود: ایـ وی افـ
ــه  ــوان بـ ــی تـ ــال دارد و نمـ ــه دنبـ ــادی بـ زیـ
راحتـــی واحـــدی را تعطیـــل کـــرد، امـــا شـــاید 
بهتریـــن راه حـــل ایـــن باشـــد کـــه ایـــن 
کشـــتارگاه هـــا بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار 
ـــی  ـــتی و قضای ـــط زیس ـــات محی ـــا اقدام ـــود ت ش

ــود. ــام شـ ــر انجـ راحتتـ

ـــت  ـــه صراح ـــت ب ـــن صحب ـــه ای ـــاکری در ادام ش
ــده  ــورت آالینـ ــه صـ ــدی بـ ــر واحـ ــت: اگـ گفـ
ــد  ــک درصـ ــد یـ ــود، بایـ ــی شـ ــا معرفـ ــه مـ بـ
از فروشـــش را مالیـــات بپـــردازد، بنابرایـــن 
بخـــش خصوصـــی همیشـــه ترجیـــح مـــی 
دهـــد، رفـــع آالیندگـــی کنـــد تـــا اینکـــه یـــک 

ــد. ــی را بدهنـ ــه آالیندگـ ــد هزینـ درصـ
در حـــال حاضـــر چیـــزی کـــه بـــه وضـــوح 
ـــده  ـــای آالین ـــتارگاه ه ـــود کش روشـــن اســـت، وج
ـــتی در  ـــط زیس ـــاظ محی ـــتاندارد از لح ـــر اس و غی

اســـتان کرمـــان اســـت.
کشـــتارگاه هایـــی کـــه اکثـــر آنهـــا بـــه صـــورت 
ــه مدیـــرکل  ــه گفتـ ــد و بـ ــنتی کار مـــی کننـ سـ
دامپزشـــکی اســـتان کرمـــان، هیچکدامشـــان 
ــط  ــد و فقـ ــاب ندارنـ ــه فاضـ ــتم تصفیـ سیسـ

ــپتیک تانـــک دارنـــد. ــتم سـ یـــک سیسـ
ســـپتیک تانـــک در واقـــع منبعـــی اســـت کـــه 
ـــد  ـــود و بع ـــی ش ـــع آوری م ـــاب در آن جم فاض
از آن محتویـــات را بـــه جایـــی دیگـــر منتقـــل 

مـــی کننـــد.
امـــا نکتـــه مهـــم شـــاید ایـــن باشـــد کـــه در 
ــکات  ــده، مشـ ــت شـ ــوارد ثابـ ــیاری از مـ بسـ
ـــا  ـــان ه ـــیاری از انس ـــان بس ـــتی ج ـــط زیس محی

بـــه خطـــر مـــی انـــدازد.
ــا  ــتارگاه هـ ــی کشـ ــن آالیندگـ ــت، ایـ ــد گفـ بایـ
ـــخص  ـــوند، مش ـــر ش ـــان گی ـــه گریب ـــی و چگون ک

نیســـت.
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ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــتگاه های دولت ــی دس ــم برخ ــی تصمی در پ
تمریــن مواجهــه بــا ســیاب در  مقطــع متوســطه دوم در 
ــا اشــاره بــه اینکــه  هفتــه آینــده، یــک فعــال محیــط زیســت ب
ــاره مســائل زیســت محیطی می توانــد  آموزش هــای صحیــح درب
ــر  ــای دیگ ــرای گروه ه ــطح و ب ــک س ــوزان در ی ــرای دانش آم ب
ــوان  ــه عن ــت: ب ــد، گف ــذار باش ــری تاثیرگ ــطح دیگ ــدف در س ه
ــد  ــی توان ــیل م ــاره س ــح درب ــای صحی ــه آموزش ه ــال ارائ مث

ــود. ــب ش ــتاها را موج ــر روس ــعه هدفمندت توس

ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ــت و گ ــع در گف حســین رفی
ــت،  ــی اس ــا دولت ــه کاری صرف ــد زمانی ک ــان می ده ــه نش تجرب
انجــام آن گاهــی بــه نوعــی تبدیــل بــه یــک نــوع رفتــار و رفــع 
آموزش هــای  می شــود، گفــت:  دســتگاه ها  بــرای  تکلیفــی 
محیــط زیســتی در کشــور مــا معمــوال ســطحی و مقطعــی اســت 
و بــدون یــک برنامــه مــداوم و ســنجش اثرســنجی اجــرا مــی 
ــه،  ــه دغدغ ــه ب ــا توج ــاد ب ــردم نه ــازمان های م ــا س ــود،  ام ش
عاقــه و تخصصــی کــه دارنــد معمــوال در زمینــه آمــوزش و 

ــته اند. ــری داش ــی بهت ــی بازده ــی عموم ــش آگاه افزای

ایــن فعــال محیطزیســت تاکیــد کــرد: ســازمان های مردم نهــاد، 
دســتگاه های دولتــی، دانشــگاه ها و مراکــز علمــی به تنهایــی 
ــر فرهنگســازی زیســت محیطی  ــی ب ــرات عمیق ــد تاثی نمی توانن

داشــته باشــند.
و  غیردولتــی  و  دولتــی  بخش هــای  اگــر  تاکیدکــرد:  وی 
ــتی  ــط زیس ــد محی ــه واح ــک برنام ــب ی ــدف در قال ــه ه جامع
ــج  ــه نتای ــد ب ــد می توانن ــرا مشــارکت کنن ــا اج ــزی ت از برنامه ری

پایدارتــر و موفق تــری برســند.
ــا بخش هــای  ــه ضــرورت همفکــری دولــت ب ــا اشــاره ب رفیــع ب
دیگــر دربــاره انتخــاب جامعــه هــدف، مقطــع ســنی و تحصیلــی 
ــت  ــه دول ــرد: هنگامیک ــار ک ــتی اظه ــط زیس ــای محی آموزش ه
به تنهایــی دربــاره مقطــع، زمــان شــروع و چگونگــی ارایــه 
ــری مــی  ــدارس تصمیم گی آموزش هــای زیســت  محیطــی در م

ــد. ــج الزم نمی رس ــه نتای ــد، ب کن
ــی الزم  ــن برنامه های ــرای چنی ــی و اج ــرای طراح ــزود: ب وی اف
ــان و ذی  ــه ذی نفع ــا مشــارکت هم ــا صــد آن ب ــر ت اســت صف
حقــان از جملــه دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی در کنــار 
ســازمانهای مــردم نهــاد، دانشــگاهیان و بخشــهای علمــی، 
بنگاه هــای اقتصــادی و جامعــه هــدف  شــکل گیــرد و بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــا و عایــق وظایــف تقســیم شــود و مراحــل اجــرا 

ــه انجــام رســد. و پایــش ب
ایــن فعــال محیــط زیســت در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
ــه اینکــه هرچــه دانایــی مــردم بیشــتر باشــد  ــا اشــاره ب خــود ب
ــری  ــی تصمیم گی ــات طبیع ــا اتفاق ــه ب ــوان در مواجه ــر می ت بهت

و رفتــار کــرد، گفــت: ســال ها اســت در سیســتم آموزشــی 
ــت  ــط زیس ــه محی ــردی در زمین ــوارد کارب ــه م ــر ب ــور کمت کش
توجــه می شــود و جــای آن در تحصیــات 12 ســاله دبســتان و 
دبیرســتان خالــی اســت بنابرایــن هرچــه ایــن مباحــث بیشــتر 
ســطح  در  عمومــی  آگاهــی  می توانــد  شــود  داده  آمــوزش 

ــرد. ــر ب ــی را باالت اجتماع
رفیــع ادامــه داد: آمــوزش در زمینــه موضوعــات محیــط زیســتی 
ــه  ــی ک ــات و حوادث ــی اتفاق ــوع برخ ــد از وق ــن می توان همچنی
ــاال  ــه ب ــا هزین ــران آن ب ــا جب ــر ی ــران ناپذی ــت جب ــن اس ممک

ــد. ــری کن ــد، جلوگی ــر باش ــکان پذی ام
ــه  ــی ک ــی محیط ــط زیســت یعن ــه محی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زندگــی در آن جریــان دارد و انســان بطــور مســتقیم و یــا غیــر 
ــط  ــاط اســت، گفــت: آن بخــش از محی ــا آن در ارتب مســتقیم ب
زیســت کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا آن هســتیم محیــط زیســت 
انســانی اســت و  بیشــتر بــه شــهرها و محیط هایــی کــه انســان 
ســاخت اســت، اطــاق می شــود و از جملــه چالش هــای آن 

ــرد. ــی، آب وهــوا اشــاره ک ــه آلودگی هــای صوت ــوان ب مــی ت
رفیــع ادامــه داد: بایــای طبیعــی ممکن اســت خســارت متفاوتی 
ــاهد  ــاری ش ــال ج ــال در ســیل س ــوان مث ــه عن ــار آورد. ب ــه ب ب
ــه اســتان سیســتان و  ــران ناپذیــری ب وارد شــدن خســارات جب
ــد  ــم کــه برخــی از آن هــا مانن بلوچســتان و ســایر اســتانها بودی
تلفــات جانــی جبــران ناپذیــر بودنــد بنابرایــن اطاعــات و آگاهــی 
ــد در کاهــش  ــع می توان ــاره ســیاب در ســطح جوام ــی درب کاف

خســارات جبــران ناپذیــر موثــر باشــد.

اما و اگرهای ارائه آموزش های زیست 
محیطی به شهروندان

ــه  ــا ادام ــه ب ــت: جمع ــی گف ــازمان هواشناس ــناس س کارش

فعالیــت ســامانه بارشــی، در مناطقــی از شــمال شــرق 

ــای  ــرقی دری ــواحل ش ــاران و در س ــرف و ب ــارش ب ــور ب کش

خــزر بــارش پراکنــده بــاران رخ داد و ایــن ســامانه بــه 

تدریــج از کشــور خــارج می شــود.

»فریبــا گــودرزی« روز جمعــه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنا 

ــا عبــور  ــا بعــد از ظهــر یکشــنبه ب افــزود: از اواســط شــنبه ت

ــه نســبت ضعیــف و ســریع بارشــی، در ارومیــه و  ســامانه ب

تبریــز و مناطقــی از شــمال غــرب، غــرب و ارتفاعــات البــرز 

غربــی بــارش پراکنــده بــرف و بــاران پیــش بینــی می شــود.

ــک  ــا ورود ی ــم ب ــنبه ه ــر دوش ــد از ظه ــه داد: بع وی ادام

ــرس  ــای زاگ ــور در دامنه ه ــه کش ــال ب ــی فع ــامانه بارش س

ــاران در  ــرف و ب ــارش ب ــی ب ــوب غرب ــرب و جن ــزی، غ مرک

ــز کشــور  ــی و مرک ــزی و غرب ــرز مرک ــی الب ــای جنوب دامنه ه

بــارش پراکنــده رخ می دهــد کــه بــارش در مناطــق سردســیر 

و کوهســتانی بــه شــکل بــرف و در مناطــق جنوبــی بــا رعــد 

ــرق همــراه اســت. وب

ســه شــنبه ایــن ســامانه تقویــت شــده و نیمــه غربــی 

دریــای  ســواحل  و  البــرز  جنوبــی  دامنه هــای  کشــور، 

ــن  ــرد. در ای ــر می گی ــرق را در ب ــمال ش ــز و ش ــزر، مرک خ

ــای خــزر، دامنه هــای  ــارش در ســواحل دری مــدت شــدت ب

ــود. ــد ب ــور خواه ــرب کش ــمالی و غ ــزی و ش ــرس مرک زاگ

همچنیــن اواخــر ســه شــنبه بــا توجــه بــه جریانــات شــمالی 

ــی  ــور محسوس ــه ط ــور ب ــمالی کش ــوار ش ــوا در ن ــای ه دم

ــای  ــاد، دری ــرعت وزش ب ــش س ــا افزای ــه و ب ــش یافت کاه

ــز مــواج خواهــد شــد. خــزر نی

ورود سامانه بارشی جدید از 
روز دوشنبه

تندبادهای ناشی از تغییرات اقلیمی 
تهدیدی مهم برای حشرات مفید

خبر

دانشـگاه  کارشناسـان  اخیـر  مطالعـات  نتایـج 
"ساسـکس" در انگلیـس ایـن نگرانـی را ایجاد کرده 
کـه زنبورهـا و سـایر گرده افشـان های بالـدار در اثـر 
وزش بادهـای شـدیدتر و بیشـتر ناشـی از گرمایـش جهانـی بـا تهدیـد جـدی 

می شـوند. مواجـه 
بـه گـزارش ایسـنا، کارشناسـان طـی آزمایشـی بـرای زنبورهایـی کـه بـه طـور 
معمـول پـس از خـروج از کندوهـای خـود در باغ هـا از گل هـای طبیعـی تغذیه 
می کردنـد محلـول آب و شـکر تهیـه و هم چنیـن َفن هایـی را برای شبیه سـازی 

شـرایط وزش بـاد در بـاغ بـرای ایـن حشـرات تعبیـه کردند.
بـدون وجـود بـاد، زنبورهـا بـه طـور میانگین طـی آزمایـش 9۰ ثانیـه ای خود از 
۵.4۵ گل شـهد گرفتنـد. هنگامـی کـه سـرعت بـاد افزایش می یابـد، این میزان 
بـه طـور میانگیـن بـه 3.73 گل رسـید و بنابرایـن طـی یـک روز، توانایـی زنبور 
عسـل بـرای تأمیـن مـواد غذایـی کلونـی اش بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش 

می یابـد.
کارشناسـان هم چنیـن بـا حرکـت گل هـا، تأثیـر غیرمسـتقیم بادهـای شـدیدتر 

را بررسـی کردنـد.
ایـن یافته هـا نشـان داد اگرچـه بـه نظـر نمی رسـد که حرکـت گل تاثیـری روی 
زنبورهـا داشـته باشـد امـا حرکـت هـوا بـه وسـیله َفن ها بلند شـدن آن هـا را از 
روی گل هـا دچـار تاخیـر می کنـد، بـه طوری کـه زمان ایـن حرکـت از ۰.۰۵ ثانیه 

در حالـت عـادی بـه ۵4 ثانیـه در زمـان تاطـم هوا می رسـد.
یکـی از دالیـل احتمالـی ایـن کـه بـاد باعـث ایجـاد تاخیـر در پـرواز زنبورهـا 
می شـود ایـن اسـت کـه افزایـش کوچکـی در سـرعت بـاد باعث کاهـش دمای 
بـدن زنبورهـا می شـود، بنابرایـن آن ها بـرای گرم کـردن ماهیچه های پروازشـان 
بـه زمـان بیشـتری نیـاز دارنـد که ایـن امر بلنـد شـدن آن هـا را از روی گل ها با 
تاخیـر مواجـه می کنـد. دلیـل دیگـر ایـن می توانـد باشـد کـه زنبورهـای عسـل 
بـرای بلنـد شـدن در انتظـار توقفـی در تاطم هوا هسـتند که در شـرایط طوفانی 

در طبیعـت بسـیار تکـرار می شـود.
کارشناسـان اعـام کرده انـد بـا پیش بینـی افزایـش بـاد در سـال های آینـده، 
درک ایـن موضـوع کـه تغییـرات جـوی می توانـد بـر زنبورهـا و گرده افشـان ها 
تاثیـر بگـذارد، اهمیـت بیشـتری خواهـد یافـت. اگرچـه نمی تـوان اقداماتـی را 
بـرای مهـار یـا متوقـف کـردن بـاد در محیط هـای نزدیـک بـه کندوها انجـام داد 
امـا می تـوان بـرای بـه حداقـل رسـاندن تأثیـر آن روی گرده افشـان ها اقداماتی 
را ماننـد قـرار دادن کندوهـا در محیط هـای دارای سـرپناه و بادگیـر بـکار گرفت.
بـه گفتـه کارشناسـان، حشـرات گرده افشـان  در حـال حاضر با فشـارهای زیادی 
در جهـان مـدرن روبـه رو هسـتند کـه از آن  جملـه می تـوان بـه از بیـن رفتـن 
زیسـتگاه و قـرار گرفتـن در معرض سـموم دفـع آفات و کاهـش جمعیت آن ها 
اشـاره کـرد. مقابلـه با شـرایط آب و هوایی که بـه طور فزاینـده ای در حال تغییر 

اسـت، می توانـد آخریـن چالـش برای بسـیاری از این حشـرات باشـد.

محیط 
زیست

چهار پروژه زیست محیطی در البرز بهره برداری شد
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت که عصر چهارشنبه از چهار پروژه محیط زیستی در این استان 

بهره برداری شد.

اصفهـان درحالـی کـه عکـس های تنـه قطع شـده درختـان در خیابان 
طیـب روبروی ارگ جهان نما نشـان می دهد حـدود 2۵ درخت در این 
محـدوده بـه منظـور احـداث ایسـتگاه متـرو قطع شـده اسـت، رئیس 
کمیسـیون اجتماعی و محیط زیسـت شـورای اسـامی شـهر اصفهان 

مـی گویـد درختـی قطع نشـده و فقط جابجا شـده اسـت.
کـوروش محمـدی در گفت وگو با ایسـنا، در خصـوص طرح مصوبه ای 
مربـوط بـه احداث ایسـتگاه مترو در خیابـان طیب، اظهار کـرد: احداث 
پروژه بزرگی مثل مترو در راسـتای توسـعه حمل و نقل عمومی، حفظ 

محیط زیسـت و ایجاد وفاق بین شـهروندان امری ضروری اسـت.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس ارزیابـی هـای مهندسـی تصمیم گرفته شـد 
کـه ایسـتگاه مترو خیابان طیـب در مقابل ضلع غربی سـاختمان ارگ 

جهـان نما احداث شـود.
رئیـس کمیسـیون محیـط زیسـت شـورای شـهر اصفهـان با اشـاره به 
اینکـه حـدود 2۵ رأس درختچـه بـا سـن و سـال کـم در محـدوده این 
ایسـتگاه قـرار داشـت، تصریـح کـرد: سـازمان پـارک ها و فضای سـبز 
شـهرداری اصفهـان بعـد از تصویـب و ارجـاع طرح به کمیسـیون عالی 
طـرح هـا، تصمیـم به جابـه جایی این درختان که در مسـیر متـرو قرار 

دارنـد گرفت.
محمـدی ادامـه داد: همـه 2۵ رأس درخت با همت سـازمان پارک ها و 
فضای سـبز شـهرداری اصفهان از مقابل ارگ جهان نما به پارک پشـت 
بیمارسـتان شـهید بهشـتی انتقـال یافتـه و در چرخه حیـات همچنان 
زنـده هسـتند. ایـن درختان در منطقه 1 شـهرداری جابه جـا و در همان 

محدوده کاشـته شـده تا سـهم فضای سـبز این ناحیه حفظ شـود.
بـه گفتـه وی ایـن کار با حساسـیت باالیی انجام شـده و هیچکـدام از 
درختـان قطـع نشـده، یا از بین نرفته اند. محل کاشـت درختان نشـانه 

گـذاری شـده و قابل رویت و بررسـی اسـت.
صحبـت هـای این عضو شـورای اسـامی شـهر اصفهان درحالی اسـت 
که تصاویر ارسـال شـده برای خبرگزاری ایسـنا، نشان می دهد درختان 
ایـن محـدوده قطـع شـده انـد. رییـس سـازمان پـارک هـا و فضـای 

شـهرداری اصفهـان هنـوز پاسـخی در ایـن باره نداده اسـت.

درختان خیابان طیب 
جابجا شدند یا قطع؟

سهم تهرانی ها از »هوای مطلوب« در بهمن امسالهوا
تهرانی هــا طــی بهمن مــاه امســال در مجمــوع 21 روز 

هــوای مطلــوب تنفــس کردند.
 کیفیــت هــوای پایتخــت طــی بهمــن ماه امســال دو 
روز پــاک، 19 روز قابــل قبــول و 9 روز ناســالم بــرای 

ــود. گروه هــای حســاس ب
ــر نشــان می دهــد  ــار کیفیــت هــوا طــی 8 ســال اخی بررســی آم
کــه بهمــن مــاه ســال گذشــته کیفیــت هــوا شــرایط مطلوب تــری 
نســبت بــه امســال داشــت چــرا کــه طــی دومیــن مــاه زمســتان 
ــوای  ــاک، 13 روز ه ــوای پ ــت روز ه ــا هف ــته تهرانی ه ــال گذش س
ــاس  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــوای ناس ــول و 1۰ روز ه ــل قب قاب
تنفــس کــرده بودنــد البتــه ایــن آمــار در نــوع خود بی ســابقه بــود و 
می تــوان گفــت کــه شــرایط مطلــوب جــوی طــی بهمــن مــاه ســال 
گذشــته تــا حــدود زیــادی بــه بهبــود کیفیــت هــوا در فصــل ســرد 

ســال کمــک کــرد.
بــر اســاس اطاعــات شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، بهمــن 
مــاه ســال 96 نیــز تهــران یــک روز هــوای پــاک، هفــت روز هــوای 
ــای حســاس و  ــرای گروه ه ــالم ب ــوای ناس ــول، 19 روز ه ــل قب قاب
ســه روز ناســالم بــرای همــه افــراد داشــت و در بهمــن ماه ســال 9۵ 

نیــز تهرانی هــا یــک روز هــوای پــاک، 21روز هــوای قابــل قبــول، 8 
روز هــوای ناســالم بــرای گروه هــای حســاس داشــتند.

هرچنــد کــه در دومیــن مــاه زمســتان 94 هــوای پایتخــت ســه روز 
در شــرایط پــاک قــرار داشــت امــا در مقابــل آن نیــز هــوا در ایــن 
بــازه زمانــی 11 روز ناســالم بــرای حســاس ها بــود. هــوای تهــران در 

بهمــن 94، 16 روز قابــل قبــول بــود.
طــی بهمــن 93 گروه هــای حســاس در پایتخــت  نیمــی از روزهــای 
مــاه را ناســالم تنفــس کردنــد و نیمــی دیگــر از روزهــا در ایــن بــازه 

زمانــی در شــرایط قابــل قبــول قــرار داشــت.
در دومیــن مــاه زمســتان ســال 92 نیــز تهرانی هــا تنهــا 14 روز هوای 
قابــل قبــول داشــتند. بقیــه روزهــای ســال در ایــن بــازه زمانــی هــوا 
در شــرایط نامطلــوب قــرار داشــت کــه از ایــن بیــن ســهم هــوای 
ــرای گروهــای حســاس 14 روز و ســهم هــوای ناســالم  ناســالم ب
بــرای همــه افــراد دو روز بــود. بهمــن مــاه 91 نیــز هــوا در تهــران 18 
روز در شــرایط مطلــوب و 12 روز در شــرایط نامطلــوب قــرار داشــت. 
ــر اســاس اطاعــات موجــود نیــز هــوای تهــران در دومیــن مــاه  ب
ــرایط  ــول و 1۵ روز در ش ــل قب ــرایط قاب ــتان 9۰، 1۵ روز در ش زمس

ــرای گروه هــای حســاس قــرار داشــت. ناســالم ب

ت
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»اکو آرت«؛ جنبش هنری برای توجه به مشکالت م
زیست محیطی

اســتاد دانشــگاه الزهــرا بــا ارائه تعریفــی از »اکــو آرت« 
ــه  ــوم ب ــن مفه ــت: ای ــر زیســت محیطی« گف ــا »هن ی
معنــای یــک جنبــش هنــری معاصــر بــا موضوعــات 
زیســت محیطی اســت کــه هنرمنــد پــس از ورود 
بــه طبیعــت و بررســی مشــکات آن بــرای رفــع آنهــا اقــدام 

می کنــد.
بــه گــزارش واحــد ارتباطــات و رســانه دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای 
تجســمی فجــر، اولیــن نشســت تخصصــی دوازدهمیــن جشــنواره 
هنرهــای تجســمی فجــر بــا موضــوع زیســتگاه مــا و هنــر معاصــر بــا 
بیــان دغدغه هــای محیــط زیســتی در هنــر معاصــر برگــزار شــد. عضو 
هیــات علمــی گــروه نقاشــی دانشــگاه الزهــرا در ابتدای ســخنان خود 
ــه کــرد و گفــت: هــدف از اکــو آرت  ــاره اکــو آرت توضیحاتــی ارائ درب
بررســی مشــکات طبیعــت و تــاش بــرای رفــع آن اســت. اکــو آرت 
یــک جنبــش هنــری معاصــر اســت کــه موضوعــات زیســت محیطی 
ــکات آن  ــی مش ــت و بررس ــه طبیع ــس از ورود ب ــد پ دارد و هنرمن
جهــت رفــع مشــکات اقــدام می کنــد. نقشــی کــه هنرمنــدان معاصر 
در شــاخه اکــو آرت می تواننــد در آگاهــی دادن بــه مــردم درباره محیط 

زیســت ایفــا کننــد، بســیار پررنــگ اســت. اکــو آرت بر ماده مشــخص 
یــا رســانه ای خــاص مثــل مجســمه، نقاشــی و... تأکیــد نــدارد و آثــار 

بــه وجــود آمــده در ایــن شــاخه بســیار وســیع و گســترده هســتند.
الهــه پنجــه باشــی بــا اشــاره بــه چالش هــای چنــد نشــان تجــاری 
مطــرح پوشــاک، غــذا کــه موجــب صدمــه بــه محیط زیســت شــدند 
ــداس  ــت: نشــان آدی ــد، گف ــاش کردن ــود آن ت ــرای بهب و ســپس ب
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــی اقیانوس ه ــه آلودگ ــوم ب ــه عم ــرای جلب توج ب
پاســتیک هایی کــه از اقیانــوس جمــع شــده بــود؛ کفــش ســاخت. 
ــتفاده و  ــی اس ــان ورزش دومیدان ــک قهرم ــط ی ــش توس ــن کف ای
پــس از مــدال آوردن او، توجــه بســیاری مــردم بــه موضــوع آلودگــی 

ــد. ــب ش ــا جل اقیانوس ه
وی بــا اشــاره بــه زمــان طوالنــی تجزیــه پاســتیک در طبیعــت گفت: 
ــر  ــد اث ــن نمی رون ــه از بی ــی ک ــن لوازم ــا همی ــو آرت ب ــدان اک هنرمن
هنــری خلــق مــی کننــد تــا اعتــراض خــود را بــه تولیــد آنهــا اعــام 
کننــد. زباله هــای بازیافتــی ابــزاری بــرای خلــق اثــر هنــری هســتند و 
بــه عنــوان مثــال اوا گات هنرمنــدی اســت کــه تمــام یــک فضــا را بــا 

بطــری پاســتیکی پــر می کنــد.
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از  اردبیـل  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
احـداث یک هـزار و 466 واحـد مسـکونی 
مددجویـی و تحویـل آن بـه معلـوالن و 
محرومـان نیازمند به مسـکن این اسـتان 

خبر داد.
واحدهـای  از  بازدیـد  در  سـتاری  بهـزاد 
مسـکونی آسـیب دیده از بـرف سـنگین و 
ابتـدای  از  افـزود:  بـرف خلخـال  بحـران 
مسـکونی  واحـد   466 و  هـزار  امسـال 
محرومـان و معلـوالن با مشـارکت خیرین 
و موسسـات خیریـه در مناطـق مختلـف 
ایـن اسـتان احـداث و در اختیار محرومان 
و معلـوالن نیازمنـد بـه مسـکن گذاشـته 

شده است.
وی اظهارداشـت: 2۰4 واحـد مسـکن در 11 
مـاه سـال جـاری بـه افـراد جامعـه هدف 
اعـم از معلوالن و سـایر مددجویـان واگذار 
شـده کـه ایـن میـزان بیـش از 2 برابـر 
سـهمیه در نظـر گرفتـه شهرسـتانی ایـن 

استان است.
وی بـرش احـداث مسـکن محرومـان در 
سـال جـاری را 9۰ واحـد ذکر کـرد و گفت: 
3۵۰ واحـد مسـکونی در حـال احـداث و 
آماده سـازی هسـت که بـه محض تکمیل 
ایـن واحدهـا با حضور مسـووالن کشـوری 
بـه محرومان فاقد مسـکن واگـذار خواهد 

شد.
وی افـزود: سـهیمه اختصـاص یافته برای 
خانوارهـای داری چنـد معلـول شـهری و 
روسـتایی 174 اسـت و تاکنـون بـه همت 
مسـووالن و خیریـن نیکـوکار اسـتان 117 
واحـد به خانوارهـای دارای 2 فرزند معلول 

و یا بیشتر واگذار شده است.
سـتاری اظهارداشـت: بـا توجـه بـه تعـداد 
افـراد دارای معلولیـت هم اکنـون ۵2 واحد 
نیز در حال سـاخت می باشـد کـه 79 مورد 
تامیـن  در  معلولـی  چنـد  خانوارهـای  از 

مسکن جانمایی شده است.

وی همچنین از رایگان بودن حق انشـعاب 
آب، بـرق، گاز و پروانـه سـاخت واحدهـای 
مسـکونی مددجویی،معلـوالن و محرومان 
در مناطق مختلف استان اردبیل خبر داد و 
گفـت: بیشـتر کارهـای مربـوط بـه تامین 
مسـکن با همکاری خیریـن بویژه خیرین 
مسـکن سـاز حضـرت امیـر )ع(، بنیـاد 
مسـکن انقاب اسـامی ، راه و شهرسازی، 
بسـیج سـازندگی و همکاری شـرکت های 

توزیع انرژی استان انجام می شود.
سـتاری افـزود: در حالـی که پیـش از این 
سـقف کمک هـای مالـی باعـوض بـرای 
احداث مسـکن بـرای ایـن خانواده ها  3۰۰ 
میلیـون ریال بـود، این مبلغ اخیـرا به 6۰۰ 
میلیـون ریـال در مناطـق شـهری و 36۰ 
میلیـون ریال در مناطق روسـتایی افزایش 

یافته است.
او اظهار داشـت: در صورت احداث مسـکن 
دارای  خانوارهـای  از  یـک  هـر  سـوی  از 

فرزنـدان معلول در مناطق مختلف اسـتان 
6۰۰ میلیون ریال تسـهیات قرض الحسنه 
از سـوی بنیـاد مسـکن بـه آنهـا پرداخـت 
شـده و از مزایای انشـعاب رایگان آب،برق 

و گاز بهره مند می شوند.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان اردبیل گفت: از 
مجمـوع واحدهـای آسـیب دیده از بحـران 

تعـدادی  بـرف خلخـال  بـارش سـنگین 
مربوط به واحدهای مسـکونی محرومان و 
معلـوالن تحـت پوشـش بهزیسـتی ایـن 
ارزیابـی  از  پـس  اسـت کـه  شهرسـتان 
تیم های کارشناسـی برای جبران خسـارات 
وارده بـه خانواده هـای آسـیب پذیر خلخال 

کمک خواهد شد.

ارزیابــی  در  کرمانــی   1۰ تعــداد 
فوتبــال  هیــات  اســتعدادیابان 
رییــس کمیتــه  توســط  اســتان 
جوانــان و اســتعدادیابی فدراســیون 
فوتبــال، مربیــان تیم هــای ملــی 
ســر  کشــور،  پایــه  فوتبــال 
ــه  ــن فدراســیون ب اســتعدادیابان ای
عنــوان اســتعدادیاب تیــم ملــی 

انتخاب شدند.
 ارزیابــی اســتعدادیابان رده هــای 
کرمــان  اســتان  فوتبــال  ســنی 
توســط ســرمربیان و اســتعدادیابان 
تیم هــای ملــی پایــه بــا حضــور 
هیــات  ریاســت  قرایــی  علــی 
اکبــر  کرمــان،  اســتان  فوتبــال 
محمــدی رئیــس کمیتــه جوانــان و 
ــال،  ــیون فوتب ــتعدادیابی فدراس اس

مربیــان تیم هــای ملــی فوتبــال 
سراســتعدادیابان  کشــور،  پایــه 
ــات  ــتعددیابان هی ــیون و اس فدراس
فوتبــال اســتان روز چهارشــنبه در 
ــهر  ــای کاخ در ش ــالن همایش ه س

کرمان برگزار شد.
هــدف دیگــر از ایــن آییــن ارزیابــی 
فوتبــال  هیــات  اســتعدادیابان 
اســتان کرمــان و همچنیــن بررســی 
طــرح اســتعدادیابی ایــن هیــات 
برگــزار شــد و  طــرح کرمــان از 

چندماه پیش آغاز شده است.
هیــات  ریاســت  قرایــی  علــی 
فوتبــال اســتان کرمــان در آغــاز ایــن 
ــام  ــات انج ــورد اقدام ــه در م جلس
فوتبــال  هیــات  توســط  شــده 
اســتان و ظرفیت هــای ایــن اســتان 

در فوتبال توضیحاتی ارائه کرد.
کمیتــه  رئیــس  دادگــر  علیرضــا 
آمــوزش هیــات فوتبــال اســتان 
ــی از  ــان گزارش ــه بی ــم ب ــان ه کرم
طــرح اســتعدادیابی هیــات فوتبــال 
اســتان کرمــان پرداخــت و پــس از 
ــه  ــس کمیت ــدی رئی ــر محم آن اکب
جوانــان و اســتعدادیابی فدراســیون 
برنامه هــای  مــورد  در  فوتبــال 
ــخن  ــه س ــن زمین ــیون در ای فدراس
ــی  ــان هــم کار ارزیاب گفــت و در پای
فوتبــال  هیــات  اســتعدادیابان 
 1۰ و  شــد  آغــاز  اســتان کرمــان 
ــه  ــتان ب ــال اس ــتعدادیاب فوتب اس
عنــوان اســتعدادیابان تیــم ملــی 

فوتبال کشور انتخاب شدند.

یک هزار و 4۶۶ واحد مسکونی 
محرومان در استان اردبیل احداث شد

10 کرمانی استعدادیاب تیم ملی 
فوتبال شدند

سودوکو شماره 1۶73

پاسخ سودوکو شماره 1۶72

فقی ا
  1 - از مربیان سرشــناس رئال 

مادرید و بازیكن اســبق همین 

تیــم 2 - دریای بســیار بزرگ، بحر 

عظیــم، دریــای بی كران - یار ویس 

3 - پــر گویــی، زدني پرچانه ها، 

طرف - بندر تركیه - ســیل نیســتی 

4 - بیماری مســری، بیماری 

خطرنــاك - مصیبت، آزمون الهی، 

از نازل شــدنی ها - زمین گیاه دار، 

چراگاه، ترســیده ، مراعی  - برش 

ســینمایی ۵ - مردگان، درگذشــتگان، 

اهل قبور - برداشــت محصول - 

میمون 6 - گوشــه نشــین - شهری 

نزدیــك تهران، رودی بین تهران و 

قم - شــیمی كربن، رشــته ای در 

شــیمی 7 - رنگ آسمان - نازو 

عشــوه - لوکس - جهت، دید چشــم، 

نــور انــدک، در زبان ترکی به آب می 

گوینــد 8 - صــد و یازده - از بازیکنان 

اســبق و نامــدار تیم آیندهون - حرف 

یازدهــم از الفبای فارســی، یک حرف 

و ســه حرف 9 - دختر - قرار - لبا 

س - آبشــاری در لرســتان  1۰ - ابر 

بی باران - صف - بزرگان، اشــراف، 

ثروتمنــدان 11 - شــهرت تیم میامی 

در NBA - خــوراک طیور، درجه در 

ورزش هــای رزمی - دیدار كننده 12 

- خریــد و فــروش - غاف پنبه، مرغ 

ســنگ خوار - هوس 13 - از ســتاره 

گان سرشــناس لیورپول - اشــاره جمع 

بــه نزدیــك - تکرار یک حرف 14 - 

حرکتــی در جودو - از فاکتورهای 

انعقــاد خون 1۵ - نام بازیكن

عمودی 
 1 - آتشفشــانی در جنــوب ایتالیا 

- مورد ندا - شــكاف باریك 2 - از 

صنایع شــعری - وحشــت، بیم، ترس 

3 - پســوند شــباهت - پر شدن، 

پری - ســم کشــنده 4 - توده ریگ 

- موی فــری - حرکتی در کاراته 

۵ - تيزپــرواز - بــرگ - كلمه ای 

بــرای تاكید 6 - نمایشــنامه معروف 

شكســپیر - بورشــدن  - دندان آذری 

7 - جهان - پنهان داشــتن - مســئول 

عربی - نفس خســته 8 - ماســت 

چکیــده - گنجانیدن و نوشــتن مطلبی 

در کتاب - بی خطر، جای آســوده، 

اطمینــان 9 - كافی، كافی اســت - 

همــراه هرج میاید، همنشــین هرج 

- گریبــان - از مرکبــات 1۰ - درخت 

مخروطی شــکلی که همیشــه سبز 

اســت، زن بلند قد - شــل - نفس 

دار 11 - نــام بحری در عروض - 

نشــانه - مقــام الهی، صفت خدایی 

12 - نــا رس، مختــرع کاغذ - بانک 

خانگــی - ظــرف - ژن هم ردیف 13 

- هــم عقیده بودن، بــا یکدیگر برای 

کاری اندیشــیدن - چشــایی - برابر 

ومســاوی 14 - داین درهم - مرکز 

کشــور بوســنی هرزگوین 1۵ - از بتهای 

دوران جاهلیــت - خدای صنعت 

یونان باســتان - از انواع مسلســل

جدول شماره 1۶73

 پیام
استان ها

استفاده از لوازم آرایشی در دوران بارداری عاملی در ابتال به اوتیسم
نتایج بررسی های محققان در ماساچوست ایاالت متحده نشان داد که فتاالت موجود در بسیاری 
از مواد آرایشی و سایر محصوالت مشابه می تواند با موارد ابتا به اوتیسم در پسران 3 تا 4ساله 
مرتبط باشد.

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره13986۰319۰79۰۰۰716-98/1۰/۰8هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای حمید بامری 
زه کلـوت  فرزنـد اسـام  بشـماره شناسـنامه ۵36۰۰۵9941صـادره از در یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 2781متـر مربـع پـاک 17۰7فرعـی از44۰ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 4۰فرعـی از 44۰اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب زهکلـوت–گل آبـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـام بامـری بخش 46کرمـان محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 1۵روزآگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:816-  تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:98/12/۰3 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/12/17
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986۰319۰79۰۰۰71۵-
98/1۰/۰8هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای امـان هللا بامـری فرهنـگ فرزنـد پیربخـش  بشـماره شناسـنامه 
1888صـادره ازدلـگان  در یـک باب مغازه به مسـاحت 46متر مربع پـاک 17۰8فرعی از44۰ 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 4۰فرعی از 44۰اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب 
زهکلـوت–گل آبـاد بخـش 46کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای جواد بامـری زهکلوت  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 1۵روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:819- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/12/۰3 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/12/17
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره13986۰319۰79۰۰۰717- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
98/1۰/۰8هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای اصغربامری زه کلوت  فرزند اسـام  
بشـماره شناسـنامه ۵36۰۰۰1739صـادره ازرودبـار جنـوب در 
یـک باب خانـه به مسـاحت 9۵7متر مربع پـاک 17۰6فرعی 
از44۰ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 4۰فرعـی از 
44۰اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب زهکلـوت–گل 
آبـاد بخـش 46کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
اسـام بامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 1۵روزآگهی می شـود در صورتی 
متقاضـی  مالکیـت  سـند  بـه صـدور  نسـبت  اشـخاص  کـه 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
تاریـخ   – اول:98/12/۰3  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:82۰- 

98/12/17: دوم  انتشـارنوبت 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
شـماره13986۰319۰79۰۰۰61۰-98/۰8/2۵هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای حمیـد روی دل  فرزنـد علـی   بشـماره شناسـنامه 
۵صـادره ازعنبرابـاد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 136متر 
مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از188  1۵7۰فرعـی  پـاک  مربـع 
شـده از پـاک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب 
–بلـوار والیـت بخـش 46کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
عبدالحسـین ،محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمـی وخانـم فاطمـه 
بیـگ مـرادی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 1۵روزآگهی می شـود در صورتی 
متقاضـی  مالکیـت  سـند  بـه صـدور  نسـبت  اشـخاص  کـه 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:82۵-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/12/۰3 – تاریـخ 

98/12/17: دوم  انتشـارنوبت 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده نوبت اول
 بـه موجـب اجرائیـه کاسـه 98۰71۵ صـادره از شـورای حـل اختـاف دادگسـتری 
شهرسـتان بـم لـه محمـد رنجبـر و عليه امیـر عباس اشـکانی مبنی بر فـروش یک 
قطعه زمین در دهبکری که توسـط محكوم عليه معرفی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح 

ذیـل ارزیابـی و توقیـف احتمالی گردیده اسـت.
ملـک مـورد بازدیـد یـک قطعـه زمیـن دارای پـاک ثبتـی 2 فرعـی از 861اصلـی واقـع در بخـش 
33کرمـان بـه مسـاحت 1287 متر مربع بصورت شـش سـهم از نودوشـش سـهم مشـاع شـش 
دانـگ عرصـه و اعیـان متعلـق بـه آقـای امیـر عباس اشـکانی بـا کاربـری خانـه بـاغ دارای حصار 
سـنگی بـا پاک 6 منطقه گردشـگری دهبکـری وکدپسـتی 768۵648932 به ابعاد شـماال26/6۰ 
متر به کوچه اختصاصی شـرقا 24 متر درب ودیواریسـت به حریم رودخانه جنوبا در سـه قسـمت 
اول بـه طـول 8متـر مشـترک بـا پـاک 1 فرعـی از 861 اصلـی دوم غربی دیواریسـت به طـول 6۰ 
سـانتی متر مشـترک با پاک 1 فرعي از 761اصلی سـوم دیواریسـت به طول۵6/8 متر مشـترک 
بـا پـاک 1 فرعـی از 861 اصلـی غربا با ديواريسـت به طول14/2 متر مشـترک با پـاک 1 فرعي از 
861 اصلـی بنابرایـن مسـاحت کل عرصـه 1287 متـر مربـع می باشـد . با توجه بـه موقعیت ملک 
ارزش تقریبـی کل شـش دانـگ عرصه واعيانی فوق دو میلیـارد پانصدو هفتاد و چهار میلیون ریال 
)2۵74۰۰۰۰۰تومان( ملک مورد مزایده که سـهم اقای امیرعباس اشـکانی شـش سـهم از 96 سـهم 
پـاک فـوق مـی باشـدبا عنایت بـه موارد ذکر شـده و موقعیـت جغرافیایی و مکانی و نـوع کاربری 
و کلیه عوامل موثر در ارزش فعلی ملک فوق مبلغ يکصدوشـصت میلیون هشـتصدو هفتادو پنج 
هزار ریال برآورد میگردد مقرر گردید ملک موصوف در روز سـه شـنبه مورخ1398/12/2۰ از سـاعت 
9تـا11 صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احکام شـوراهای حل اختـاف دادگسـتری بم واقع 
در بلـوار خلیـج فـارس بـه فروش برسـد) تاکید می گردد سـهم آقای امیر عباس اشـکانی شـش 
سـهم از پاک فوق مورد مزایده می باشـد ( قیمت پایه از بهای ارزیابی شـدن شـروع و به کسـانی 
که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید فروخته خواهد شـد1۰ در صد مبلغ پیشـنهادی في المجلس 
از پرنـده دریافـت ونامبـرده مکلـف اسـت حداکثـر تا یک ماه نسـبت بـه پرداخـت باقیمانده ثمن 
معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر اینصـورت 1۰ درصـد اولیـه بنفع صنـدوق دولت ضبط ومزایـده تجدید 
میگـردد . متقاضیـان در صـورت تمایـل می توانند پنح روز قبل از موعد مزایـده به این اجرا مراجعه 

تـا ترتیـب بازدیـد آنان از ملک موثـر مزایده داده شـود.م/الف1۵8
صانعی کیا

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بم-اقای حمید پشتیبان نماینده
محمد رنجبر محکوم له

آگهی مزایده
  بـه موجـب پرونـده اجرائی کاسـه فوق شـش 
دانـگ پـاک ) یک فرعی از 3229 اصلی و 32۰۰ 
اصلـی و 3199 اصلـی( بخش 29 کرمان که سـند آن در صفحه 
264 دفتـر 116 امـاک بـا شـماره چاپی 81729 ثبـت و صادر و 
در مالکیت آقای یحیی توکلی میباشـد که طبق نظر کارشـناس 
رسـمی به مبلغ پنجاه و نه میلیارد و ششـصد و بیست میلیون 
و دویسـت و شـصت هـزار ریـال ارزیابـی شـده و پـاک فـوق 
شـامل عرصـه به مسـاحت۵3۵6/2۰ متر مربع و حصار کشـی 
سـمت شـرق و سـایبان موجود با اسـکلت فلزی و سـاختمان 
موجـود بـا مصالح بنایی بـا قدمت حدودا 4۵ سـال واقع در بم 
خیابـان امـام خمینـی )ره( روبروی مسـجد جامع پمپ بنزین 
قدیـم جمعـا به مبلغ فوق ارزیابی شـده و پاک فوق از سـاعت 
9 الـی 12 روز دوشـنبه مـورخ1398/12/19 در اداره ثبت اسـناد و 
امـاک واقـع در بـم بلوار جمهوری اسـامی از طریـق مزایده به 
فروش می رسـد. مزایـده از مبلغ۵9/62۰/26۰/۰۰۰ ریال شـروع 
و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شـود. الزم 
بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهی های مربوط به آب، بـرق، گاز اعم 
از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعم از اینکـه رقم قطعی آن 
معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز 
در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختی بابت هزینـه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر 
و حـق مزایـده نقـدا وصول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده 
تعطیل رسـمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد شـد.م/الف16۰
تاریخ انتشار:98/12/۰3

محمدامیری خواه
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986۰319۰79۰۰۰7۵3-
98/1۰/3۰هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبـر بامـری زه کلوت  فرزند اسـام  بشـماره شناسـنامه 
۵36۰۰۰1747صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 119۵متـر مربع پاک 
17۰9فرعـی از44۰ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 4۰فرعـی از 44۰اصلـی قطعه سـه 
واقـع در رودبـار جنـوب - زهکلـوت–گل آباد خریداری از مالک رسـمی آقای اسـام بامری زه 
کلـوت محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 1۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:817-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/12/۰3 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/12/17
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  فاقـد سـند  سـاختمانهای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره13986۰319۰79۰۰۰718-98/1۰/18هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبربامـری زه کلـوت  فرزنـد 
اسـام  بشـماره شناسـنامه ۵36۰۰۰1747صـادره ازرودبـار جنـوب  در یـک بـاب مغـازه  بـه 
مسـاحت 32متـر مربـع پـاک 17۰۵فرعـی از44۰ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
4۰فرعـی از 44۰اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب- زهکلـوت– گل آبـاد نبـش بلوار 
والیـت خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـام بامـری زهکلـوت محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:818-  تاریخ انتشـار نوبت 

انتشـارنوبت دوم :98/12/17 تاریـخ  اول:98/12/۰3 – 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رسمی 
اول  هیــات   139860301060002406 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
متقاضــی خانــم معصومــه آقــا بیگــی حصــاری فرزنــد 
ــن در  ــادره از ورامی ــنامه 91 ص ــماره شناس ــه ش ــین ب حس
ــا بنــای احداثــی در آن بــه  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــع پــالک شــماره 8 اصلــی واقــع  مســاحت 516/65 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــران بخ ــوان ته ــاد اخ ــر آب ــه جعف در قری
ــدی از وراث  ــدا اح ــادق کدخ ــت ص ــن از مالکی ــک ورامی مل
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــدا  مح عباســعلی کدخ
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــی اســت  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد . 776  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب
ــخ  ــت اول : 98/12/03 تاری ــخ انتشــار نوب ــف تاری ث / م ال

انتشــار نوبــت دوم : 98/12/19
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی      1268

شماره : 139860326001000956         تاریخ:1398/11/27                م الف 98/11/30-1871

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی 
ــر رای شــماره 139860326001000930 مــورخ 1398/11/20  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی    براب
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول / دوم  موض هی
ــه  ــه یــک تصرفــات مالکان ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان- ناحی
بالمعــارض متقاضــی مرحــوم علــی اکبــری زعیــم فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه 191 صــادره از 
همــدان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 179/22 متــر مربــع قســمتی از پــالک 10/365 
اصلــی واقــع در حومــه بخــش یــک همــدان بــه نشــانی بلــوار شــهید خــرم رودی ، خیابــان نظــام ، 
کوچــه عــادل 1،  خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد گالبتونچــی  محــرز گردیــده اســت .  لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت وراث  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــید،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهدشــد .
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/19 تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/12/03  

ــماره  ــت ش ــر وراث ــی حص ــر گواه ــب براب ــیدگی و تعقی ــن رس ــی درحی ــًا متقاض ــات: توضیح توضیح
980648 شــعبه 127 شــورای حــل اختــالف همــدان فــوت نمــوده کــه وراث حیــن الفوتــش عبارتنــد از : 

سکینه یونسی معیر فرزند حسین شماره شناسنامه 4470 )زوجه متوفی( 
امیر اکبری زعیم فرزند علی شماره شناسنامه 3860286269 ) فرزند متوفی(

رضا اکبری زعیم فرزند علی شماره شناسنامه 2574 ) فرزند متوفی( 
1272 علی زیوری - رئیس ثبت اسناد و امالک  
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیرعامل شرکت توانیرو:پوشش برق رسانی در کشور به صددرصد رسیده است
مدیرعامل شرکت توانیرو با اعام اینکه صنعت برق ایران به خودکفایی کامل رسیده است، گفت: پوشش برق 

رسانی در کشور به صددرصد رسیده و حتی روستاهایی با بیش از 1۰ خانوار بدون برق نیستند.

رییــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد 
غذایــی اداره کل دامپزشــکی سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: بیــش از 33 هــزار و 4۰۰ بازدیــد از مراکــز تولیــد 
و توزیــع فرآورده هــای خــام دامــی ایــن اســتان از 

ــام شــده اســت. ــون انج ــا کن ــدای امســال ت ابت
دکتــر حمیــد جانفــدا اظهــار داشــت: در ایــن بازدیدهــا 
۵69 مــورد غیــر بهداشــتی مشــاهده شــده کــه طــی آن 
ــی، حــدود هــزارو  ــه مراجــع قضای ــورد ارجــاع ب 193 م
8۰۰ تــن فــرآورده ضبــط شــده، تعــداد 33۰ مــورد 
ــالم  ــرآورده ناس ــن ف ــش از 13۰ت ــرداری و بی ــه ب نمون

ــدوم شــد. مع
ــده از  ــل آم ــه عم ــی ب ــای نظارت ــت: در بازدیده وی گف
کشــتارگاه هــای دام اســتان بیــش از 11۰ هــزار دام 
ــز، شــتر و  ــف اعــم از گاو، گاومیــش، گوســفند، ب مختل
شــترمرغ مــورد بررســی قــرار گرفــت و حــدود 4۵ تــن 

ــد. ــدوم ش ــتی مع ــالم و غیربهداش ــه ناس الش
رییــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد 
غذایــی اداره کل دامپزشــکی سیســتان و بلوچســتان 
افــزود: همچنیــن در بازدیــد از کشــتارگاه های طیــور در 
ســطح اســتان حــدود 164 هــزار قطعــه مــورد بررســی 
قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد بیــش از 2 هــزار و 8۰۰ 
ــام  ــس از انج ــود و پ ــتی ب ــالم و غیربهداش ــه ناس الش

ــد. ــدوم ش ــی الزم مع هماهنگ
وی بیــان کــرد: نظــارت دامپزشــکی ضامــن ســامت و 
ــاری  ــروز بیم ــری از ب ــه و جلوگی ــی جامع ــت غذای امنی

ــود. ــان و دام می ش ــن انس ــترک بی مش
کارشناســان  نظارتــی  بازدیدهــای  گفــت:  جانفــدا 
تضمیــن  جهــت  مســتمر  صــورت  بــه  دامپزشــکی 
غذایــی  امنیــت  و  خامــی  فرآورده هــای  ســامت 

اســت. انجــام  حــال  در  جامعــه 
بــه  اداره  ایــن  نظــارت  داد: کارشناســان  ادامــه  وی 
ــف در حــوزه بهداشــت دامــی  ــری از تخل منظــور جلوگی
و ســامت فرآورده هــای خامــی دامــی بــه صــورت 
کشــتارگاه  از  بررســی  و  بازدیــد  حــال  در  پیوســته 
هــای دام و طیــور و مراکــز تولیــد، توزیــع، نگهــداری و 

ــتند. ــی هس ــام دام ــای خ ــرآورده ه ــه ف عرض

طــرح  اجــرای  راســتای  در 
ــوی  ــاد عل ــی بنی ــرفت و آبادان پیش
ــتضعفان در  ــاد مس ــه بنی ــته ب وابس
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان 
ســاخت 7۰ واحــد مســکن ویــژه 
ــه  ــول ب ــای دارای دو معل خانواده ه
بــاال در شهرســتان زهــک در دســتور 

کار قــرار گرفــت.
واحــد  تعــداد  ایــن  ســاخت 
 18 تأمیــن  از  بخشــی  مســکونی 
ــای  ــکن خانواده ه ــد مس ــزار واح ه

دارای دو معلــول و بیشــتر اســت که 
ــارد  ــوض 38۰ میلی ــک باع ــا کم ب
در  مســتضعفان  بنیــاد  تومانــی 
انجــام اســت. اعتبــار الزم  حــال 
ــرای ســاخت 7۰ واحــد مســکونی  ب
ــا  ــول ی ــای دارای دو معل خانواده ه
بیشــتر تأمیــن شــده و قــرار اســت 
تــا پایــان شــهریور ســال آینــده 
احــداث شــده و بــه بهره بــرداری 

ــد. برس
واحــد   12۰ احــداث  در  مشــارکت 

کمیتــه  مددجویــان  مســکونی 
ــرح  ــای ط ــر برنامه ه ــداد از دیگ ام
ــتان  ــی در شهرس ــرفت و آبادان پیش
 44 تعــداد  کــه  اســت  زهــک 
ــاده  ــل و آم ــکونی تکمی ــد مس واح
واحــد   76 و  شــده  بهره بــرداری 
ــرار دارد. مســکونی در دســتور کار ق
شهرســتان زهــک به عنــوان یکــی 
ــوی  ــاد عل ــدف بنی ــه ه از 14 منطق
ــت. ــی اس ــرفت و آبادان ــرای پیش ب

ــزان  ــت: می ــهر گف ــتان بوش ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
صــادرات غیرنفتــی ایــن اســتان در 1۰ مــاه گذشــته بــدون احتســاب میعانــات 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــی 2۵ درص ــر وزن گازی از نظ
ســید حســین حســینی شــامگاه پنجشــنبه در نشســت صــادرات غیــر نفتــی 
اســتان بوشــهر افــزود: میــزان صــادرات انجــام شــده در 1۰ماهــه ســال جــاری 
از گمــرکات اســتان از نظــر ارزشــی 27 درصــد کاهــش نشــان می دهــد و علــت 

ایــن کاهــش اصــاح قیمــت پایــه کاالهــای صادراتــی اســت.
وی بیــان کــرد: اگــر بــر اســاس مفــاد مــاده 16 قانــون امــور گمرکــی اصــاح 
ــر  ــادرات از نظ ــزان ص ــود می ــده ب ــام نش ــی  انج ــام صادرات ــه اق ــت پای قیم
ارزشــی هــم دارای افزایــش قابــل توجهــی بــود، امــا در راســتای رفــع مشــکات 
ــی   ــای صادرات ــه  کااله ــت پای ــدات ارزی، قیم ــع تعه ــت رف ــدکان جه صادرکنن
اصــاح شــد و ایــن اتفــاق باعــث کاهــش ارزشــی  صــادرات غیــر نفتــی شــد.
ــی اســتان گفــت: اســتان بوشــهر در  ــام واردات ــه ارق ــدون اشــاره ب حســینی ب
ــی و ارزشــی کاهــش داشــته و  1۰ مــاه گذشــته در بخــش واردات از نظــر وزن

ایــن بیانگــر سیاســت حمایــت از تولیــدات داخلــی و مدیریــت واردات اســت.

واگذاری میز قطر به استان بوشهر
وی بــا اشــاره بــه واگــذاری مســئولیت میــز قطــر بــه اســتان بوشــهر ازهفتــه 
ــا توجــه بــه تفویــض اختیــار انجــام شــده بــه ایــن اســتان  گذشــته گفــت: ب
همــه دســتگاه های اجرایــی مســئول، بایــد در ایــن بخــش مســاعدت و 

ــند. ــته باش ــکاری الزم را داش هم
ــرد:  ــه ک ــهر اضاف ــتان بوش ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــت ،  ــت و دول ــاب و سیاســت وزارت صم ــم انق ــر معظ ــد رهب براســاس تاکی
در بخــش صــادرات غیــر نفتــی 1۵ کشــور همســایه  و 2 کشــور چیــن و هنــد 
بــه عنــوان هــدف صادراتــی جمهــوری اســامی مــد نظــر هســتند کــه در ایــن 
خصــوص اهــداف کمــی صــادرات بــه کشــورهای مذکــور بــرای ســال جــاری و 

ــن شــده اســت. ــن وتعیی ســال هــای 1399 و 14۰۰ تدوی
حســینی یــادآور شــد: میــزات صــادرات غیرنفتــی از اســتان بوشــهر بــه کشــور 
قطــر در 1۰ مــاه گذشــته 121میلیــون دالر بــوده اســت کــه ایــن میــزان صــادرات 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 42 درصــد از نظرارزشــی و 24 درصــد 
ــزان در   ــن می ــه ای ــی اســت ک ــن درحال ــی رشــد داشــته  اســت ای از نظــر وزن

ــوده اســت. ــون دالرب ــه ترتیــب 72 و 117 میلی ســال های 96و 97 ب
وی تاکیــد کــرد: بیشــترین میــزان صــادرات بــه کشــور قطــر از شهرســتان دیــر 

اســتان بوشــهر انجــام مــی شــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر گفــت: بــا توجــه بــه 
ــی  ــدی ماه ــوالت تولی ــا، محص ــعه گلخانه ه ــول، توس ــای متان ــرای طرح ه اج
و آبزی پــروری پیش بینــی می شــود میــزان صــادرات بــه کشــور قطــر در 
ــز  ــال های 1399 و 14۰۰ نی ــد و در س ــون دالر برس ــه 14۰ میلی ــاری ب ــال ج س
بــه ترتیــب اهــداف کمــی 16۰ و 18۰ میلیــون دالر پیــش بینــی شــده اســت.

استان بوشهر از استانهای پیشرو در ثبت سفارش است
ــت ســفارش گفــت:  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص ثب
ســال گذشــته موضــوع تخصیــص ارز از بانــک مرکــزی بــه وزارت صمــت و در 
ادامــه از طــرف ایــن وزارت خانــه بــه ســازمان هــای صمــت  اســتان ها واگــذار 

شــده اســت.
ــرز،  ــران، الب ــتان های ته ــد از اس ــهر بع ــتان بوش ــرد: اس ــه ک ــینی اضاف حس
ــت ســفارش  ــز و خراســان رضــوی از اســتان های پیشــرو در ثب ــن، تبری قزوی

ــوده اســت. ب
وی یادآورشــد: برایــن اســاس هفــت هــزار و 636 درخواســت در ایــن مــدت 
ــت ها روزی 3۰  ــن درخواس ــه ای ــده ب ــیدی ش ــن رس ــه میانگی ــده ک ــت ش ثب

ــوده اســت. درخواســت ب
حســینی گفــت: تــا آخــر دی مــاه ســه هــزار و 834 فقــره از ایــن درخواســت ها 
معــادل 61 درصــد بــه ارزش 629 میلیــون یــورو تائیــد شــده اســت کــه از نظــر 

ارزش 46 درصــد اســت.
وی ادامــه داد: 2هــزارو ۵24 فقــره از درخواســت های ثبــت ســفارش معــادل 
ــه ارزش 73۵ میلیــون یــورو نیــز بــه دلیــل اینکــه معــادل آنهــا  39 درصــد ب

ــا ســابقه ثبــت داشــته رد شــده اند. تولیــد داخــل وی

تالش می شود کارت های بازرگانی به صورت سیستمی انجام شود
ــه  ــی ک ــت و تغییرات ــر دول ــه اخی ــه مصوب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک حســینی اضاف
ــاری  کارت  ــدی اعتب ــار ســنجی و رتبه بن ــه زودی موضــوع اعتب ایجــاد شــده ب

ــی خواهــد شــد. ــی عملیات هــای بازرگان
وی همچنیــن یادآورشــد: بــه زودی میــز ملــی پتروشــیمی و کودشــیمایی بــه 
ــی از  ــور یک ــا حض ــلویه و ب ــمی در عس ــرکت های پتروش ــی از ش ــی یک میزبان

معاونــان وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت  برگــزار خواهــد شــد.

 ساخت 70 واحد مسکونی برای معلوالن زهک سیستان 
و بلوچستان توسط بنیاد علوی

 صادرات غیر نفتی استان بوشهر ۲5 درصد افزايش يافت

راه اندازی هشتمین اتوبوس 
دیابت و چاقی کشور در تبریز

مدیـرکل سـامت و امـور اجتماعـی شـهرداری تبریـز از راه انـدازی هشـتمین اتوبوس 
دیابـت و چاقـی کشـور در تبریـز خبـر داد.محمدحسـین حسـن زاده با اعـام این خبر 
اظهـار کـرد: ایـن اتوبوس دیابـت؛ با تاکید شـهردار تبریز در خصوص توجه به سـامت 
شـهروندی، جهت ارائه خدمات درمانی و مشـاوره ای برای عموم شـهروندان افتتاح می 
شود.حسـن زاده افزود: بیش از یک هزار نفر روزانه در تبریز دیالیز می شـوند که همین 

موضـوع ناشـی از دیابـت و چاقـی و عواقب ثانویـه بیماری هایی مثل دیابت اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام هزینـه راه انـدازی ایـن اتوبـوس توسـط شـهرداری تبریـز 
تامیـن شـده اسـت، تصریح کـرد: شـهرداری تبریز به عنوان یکی از شـرکای سـامتی 
شـهر، بسـترهای الزم را آمـاده سـازی کـرده و در اختیـار متولیـان ایـن بخـش اعـم از 
دانشـگاه علـوم پزشـکی یـا انجمن هـای مردم نهـاد قـرار می دهیم.مدیرکل سـامت و 
امـور اجتماعـی شـهرداری تبریـز افـزود: سـعی داریـم بسـترهای الزم فراهـم کنیـم تا 
شـهروندان بـا ارائـه آگاهـی الزم و شـناخت کافـی از وضعیت جسـمانی خـود در آینده 
شـاهد مشـکات کمتـری باشـند.وی ادامـه داد: ایـن اتوبـوس دیابـت در مناطقـی که 
امـکان دسترسـی شـهروندان به اطاعـات و امکانـات الزم اندک بوده، حضـور می یابد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری تبریز، آییـن افتتاحیـه اتوبوس دیابـت و چاقی 
تبریز سـاعت 9 تا 12 دوشـنبه ۵ اسـفندماه 98 با همکاری شـهرداری تبریز، دانشـگاه 
علوم پزشـکی تبریز و شـرکت نوو نوردیسـک در مرکز همایش های بین المللی خاوران 

می شـود. برگزار 

نابغه ۱۳ ساله شطرنج ايران، کم حرف اما قدرتمند در مسابقه
بردیـا دانشـور کـه در هجدهمین دوره رقابتهای شـطرنج بین المللی 
جـام کاسـپین در رشـت حضور یافته بـود در پایان این مسـابقات و 
با حضور 3۰ اسـتاد این رشـته از جمله هشـت استاد بزرگ شطرنج،  

بـا درخشـش خود موفق به کسـب مقام پنجم شـد.
وی کـه عنـوان قهرمانـی مسـابقات شـطرنج زیر 12 سـال جهـان در 
باروس را دراختیار دارد،  در مسـابقات، بسـیار کوبنده حاضر می شد 
آنگونه که همه شـطرنجبازان و اسـاتید بزرگ شـطرنج از رویارویی با 

این شـطرنجباز 13 سـاله با مشـکل مواجه شدند.
دانشـور در جریـان هجدهمیـن دوره ایـن رقابتها و در حضـور بزرگان 
شـطرنج ایـران وجهـان نـه تنها مقام شایسـته و ارزنده ای را کسـب 
کـرد،  بلکـه در بـازی هـای انجـام داده موفـق بـه برتـری و متوقـف 

کـردن چنـد اسـتاد بـزرگ ایرانی و خارجی شـد.
ایـن در حالـی اسـت که این شـطرنجباز نوجـوان کـه از وی به عنوان 
یکـی از نوابـغ شـطرنج ایران و جهـان نام برده می شـود، در صحبت 

و مصاحبـه بسـیار کـم حـرف و خجالتـی اسـت و بسـیار سـخت با 
خبرنـگاران مصاحبـه مـی کند.بردیـا دانشـور در پایـان هجدهمیـن 
دوره رقابـت هـای شـطرنج بیـن المللی جـام کاسـپین در مصاحبه 
اختصاصـی بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: رقابتهـا سـطح بسـیار 
خوبی داشـت و از جمله محاسـن آن وجود شـطرنجبازان حرفه ای 
و قدرتمنـدی در ایـن رقابتهـا بـود.وی افـزود: در بیـن شـطرنجبازان 
حاضـر در ایـن دوره از رقابـت ها نیز اسـکندروف که مقـام قهرمانی را 
کسـب کـرد از تکنیـک باالیـی در بـازی برخوار بود و سـطح فنی این 
شـطرنجباز نیز بسـیار باال بود و می توان گفت که وی قدرتمندترین 
حریفـم در ایـن مسـابقات بـود.وی ادامـه داد : البتـه در رقابتهـای 
امسـال شـطرنجبازان زیـادی نیـز حضور یافتنـد که از لحـاظ کمیت 
ایـن مسـابقات در سـطح بسـیار باالیی برگزار شـد و حضور اسـاتید 

برجسـته ایرانـی و خارجـی نیز سـطح فنی ایـن دوره را ارتقـا داد.
وی بـا اشـاره  بـه عاقمنـدی خـود بـه رشـته شـطرنج بیـان کـرد : 

حـدود هفـت سـال اسـت که شـطرنج بازی مـی کنم کـه تاکنون 
نیـز عـاوه بر کسـب مقـام قهرمانی زیر 12 سـال جهـان در رقابت 
هـای کشـوری نیز در رده های سـنی مختلف چنـد مقام قهرمانی 
را کسـب کـردم.وی کـه در پایـان ایـن مسـابقات مقـام پنجـم را 
کسـب کـرده اسـت، اظهـار داشـت: امیررضـا پـور رمضانعلی اسـتاد 
بـزرگ شـطرنج گیـان بـه عنـوان مربی بـا مـن کار می کند کـه این 
مربـی ارزنده در پیشـرفتم زحمات زیادی کشـیده و عـاوه بر این او 

یـک مربـی از ارمنسـتان نیـز بـه مـن آموزش مـی دهد.
دانشـور اضافه کرد: با توجه به عاقه ای که به شـطرنج دارم  هر روز 
نزدیـک به پنج سـاعت تمرین مـی کنم و امیدوارم که در مسـابقات 
آتـی نیـز در رده هـای سـنی مختلف مقـام قهرمانی جهان را کسـب 
کنـم و در نهایـت بتوانـم در رده سـنی بزرگسـاالن نیـز حضـور یافتـه 
و عنـوان جهانـی را کسـب کنـم.وی بـه تاثیـر مثبـت ورزش از لحاظ 
روحی، روانی اشـاره و تصریح کرد: پرداختن به ورزش بسـیار خوب 
اسـت بـه خصوص اگر ورزش قهرمانی باشـد و من نیـز با پرداختن 
بـه ورزش از لحـاظ روحـی، روانـی شـرایط بسـیار خـوب و مثبتـی 
کسـب مـی کنم.این قهرمان زیر 12 سـال شـطرنج جهان بیـان کرد: 

بـا توجـه بـه ایـن امـر از نونهـاالن و نوجوانـان می خـوام بـرای ارتقا 
ظرفیـت هـای روحی و جسـمی خود کـه به طور حتم در یک رشـته 
ورزشـی بـه صـورت تخصصی و حرفـه ای را دنبال کننـد و حداقل در 
یـک رشـته ورزشـی که به آن عاقـه دارند حضور یافتـه و آن را ادامه 
دهند.هجدهمین دوره رقابتهای شـطرنج بین المللی جام کاسـپین 
از غـروب جمعـه بـا حضـور 9۰4 شـطرنجباز از ایـران و کشـورهای 
روسـیه، جمهـوری آذربایجان، ارمنسـتان، گرجسـتان، ترکمنسـتان، 
ترکیه و عراق جمعه شـب در مجموعه ورزشـی یادگار امام رشـت در 
سـه جدول آغاز شـده بود که جدول گروه اول شـامل شـطرنجبازان 
دارای ریتینـگ بیـن المللـی بـاالی 18۰۰ و اسـاتید بـود، در جـدول 
گـروه دوم نیـز شـطرنجبازان دارای ریتینـگ بیـن المللـی زیـر 18۰۰ 
حضـور یافتـه و در جدول گروه سـوم نیز شـطرنجباران زیر 14 سـال 
شـرکت داشـتند.در هجدهمیـن دوره رقابتهای شـطرنج بین المللی 
جـام کاسـپین )خـزر( که در 9 دوره در مجموعه ورزشـی یـادگار امام 
رشـت برگزار شـد، پنجشنبه شـب با قهرمانی مصراتدین اسکندروف 
از جمهـوری آذربایجـان خاتمـه یافـت کـه در نهایـت بـه نفـرات برتر 

جـداول مختلـف، 6۰۰ میلیـون ریـال جایزه نقدی اهداء شـد.

رئیس شورای شهر مشهد؛
اتوبوس ها و قطار شهری 

مشهد ضد عفونی می شود
ضـد  از  مشـهد  شـهر  شـورای  رئیـس 
عفونـی شـدن اتوبوس هـا و واگن هـای 

قطـار شـهری مشـهد خبـر داد.
محمدرضا حیدری، رئیس شـورای شـهر 
مشـهد در توییتـی  اظهـار کـرده اسـت: 
»کرونـا را بـا همدلـی مراقبـت، هیـز از 
هیجـان زدگی، آگاهی بخشـی و مـدارا از 

خاکمـان بیـرون خواهیـم کرد.
 ضـد عفونـی  اتوبوس هـا و واگن هـای 
خطـوط متـرو از امشـب آغـاز می شـود 
و تمـام تـاش مـان را در جهت سـامت 
بـه کار خواهیـم  آرامـش شـهروندان  و 

» بست.
قطـار  دو  و  یـک  خـط  هـای  واگـن  
شـهری مشـهد  هـر شـب ضـد عفونـی 
خواهنـد شـدهمچنین به گـزارش پایگاه 
اطاع رسـانی شـهرداری مشـهد، وحیـد 
شـرکت  عامـل  مدیـر  مقـدم،  مبیـن 
شـهرداری  شـهری  قطـار  بهره بـرداری 
مشـهد نیـز در ایـن خصوص اظهـار کرد: 
در راسـتای اطمینـان خاطـر شـهروندان 
بیماری هـای  شـیوع  از  پیشـگیری  و 
واگیـردار تمامـی واگن هـای خـط یـک 
و دو قطـار شـهری مشـهد از امشـب و 
پـس از اتمام خدمات رسـانی ضدعفونی 

خواهنـد شـد.
ایـن کار  انجـام  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
پیمانـکار متخصـص گرفته شـده و مواد 
مـورد نیـاز ضـد عفونـی خریداری شـده 

اسـت.
اقدامـات  کـرد:  تصریـح  مبین مقـدم 
پیشـگیرانه دیگـری نیـز درحـال برنامـه 
ریـزی اسـت کـه پـس از اجرایی شـدن 
بـه اطـاع شـهروندان محتـرم خواهـد 

رسـید.
آغـاز ضـد عفونـی نـاوگان اتوبوسـرانی از 

گذشته شـب 
سـعید حسـینقلی زاده مقدم، مدیرعامل 
سـازمان اتوبوسـرانی شـهرداری مشـهد 
نیـز در رابطـه با ایـن موضوع اظهـار کرد: 
جهت پیشـگیری از انتشـار بیماری های 
واگیـردار و اطمینـان خاطـر شـهروندان 
طـرح ضـد عفونـی کـردن اتوبوس هـای 
نـاوگان اتوبوسـرانی شـهرداری مشـهد از 

شـب گذشـته آغاز شـد.

بیش از 33 هزار بازدید از مشهد
مراکز تولید فرآورده های 

دامی سیستان و 
بلوچستان انجام شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

صنعت ماشین های کشاورزی نیازمند 
سهمیه فوالد است

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی: اکنون در سراسر کشور نزدیک به 80 تا 100 دستگاه پهباد در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

معـاون وزیر جهاد کشـاورزی و رییس مرکز 
توسعه مکانیزاسیون کشـاورزی وزارت جهاد 
کشـاورزی گفـت: اختصـاص سـهمیه فوالد 
برای ماشین های کشـاورزی از سوی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت الزم و ضـروری 

است.
افـزود:  کـرج   در  عباسـی  کامبیـز  دکتـر 
مکانیزاسـیون  حـوزه  در  خوشـبختانه 
کشـاورزی از سـال 1392 تـا امروز سـرمایه 
گـذاری مناسـبی در کشـور صـورت گرفتـه 
اسـت بـه طوریکـه سـاالنه میانگیـن بیـن  
یـک هـزارو 2۰۰  تا  یک هـزار و ۵۰۰  میلیارد 
تومـان سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه اتفاق 

مـی افتـد.

وی اظهـار داشـت: در ایـن سـال هـا تعـداد 
زیـادی ماشـین هـا و ادوات کشـاورزی در 
اختیـار کشـاورزان قـرار گرفته کـه نتیجه آن 
رشـد بـی سـابقه ضریـب مکانیزاسـیون در 
اراضـی کشـاورزی سراسـر کشـور می باشـد 
بـه طوریکـه ۵۰ درصـد رشـد داشـته اسـت.

 ضریـب مکانیزاسـیون کشـاورزی در ابتدای 
دولـت حـدود 1.2 اسـب بخـار بر هکتـار بود 
کـه اکنـون ایـن عـدد به 1.8 اسـب بخـار بر 

هکتار رسـیده اسـت.
عباسـی افـزود: واگـذاری بیـش از 13۰ هزار 
دسـتگاه تراکتـور و 28۰ هـزار دسـتگاه انواع 
ادوات و تجهیـزات کشـاورزی و بیـش از 2 
هـزارو ۵۰۰  دسـتگاه انـواع کمبایـن غـات 
و بیـش از پنـج الـی 6 هـزار دسـتگاه انـواع 
ایـن دسـتاوردها  از جملـه  برنـج  کمبایـن 

است.
وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه تمـام ماشـین 

ادوات کشـاورزی تزریـق و سـرمایه  هـای 
مکانیزاسـیون  حـوزه  در  مناسـبی  گـذاری 
در  خوشـبختانه  کـرد:  تصریـح  داشـتیم، 
وضعیـت تولیـد محصـوالت کشـاورزی هـم 
از یـک رشـد مناسـبی برخـوردار شـد کمـا 
اینکه معتقد هسـتیم 3۵ درصـد از افزایش 
تولیـد محصوالت کشـاورزی بـه دلیل وجود 
مکانیزاسـیون مناسـب در ایـن عرصه بود که 
کشـاورزان مـا به ویـژه در حـوزه هایی که کار 
کشـاورزی خیلی سخت اسـت به خصوص 
در حـوزه مکانیزاسـیون برنـج کـه یک رشـد 

هفـت برابـری را داشـتیم.

مکانیزه شدن 70 درصد 
شالیزارهای کشور

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی ادامـه داد: در 
ابتدای دولت 1۰ تا 12 درصد مزارع شالیزاری 
کشـور مکانیـزه بـود که اکنـون به حـدود 7۰ 

درصـد رسـیده و حتـی در برداشـت برنج در 
برخـی از اسـتان های شـمالی مثل اسـتان 
مازنـدران 8۰ تـا 9۰ درصد مکانیزه اسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه در حـوزه سـرمایه گـذاری و 
توسعه مکانیزاسـیون خیلی توفیقات بزرگ 
و مناسـبی را در دولـت داشـتیم، گفـت: در 
حـوزه صنعت ماشـین های کشـاورزی توقع 
مـا از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ایـن 
اسـت کـه بـه نیازهای حـوزه تولید ماشـین 
هـای کشـاورزی توجـه جـدی تری بشـود.
عباسـی تاکیـد کـرد  کـه در منشـور بخـش 
صنعت کشـور بایـد جایگاه صنعت ماشـین 
هـای کشـاورزی دیـده شـود زیـرا همـه ی 
صنعـت، موتورسـیکلت و خـودرو و تمـام 
صنایـع  به روز نیسـت و این صنعتی اسـت 
کـه امنیـت صنعت غذایـی کشـور را بر عهده 

دارد و بایـد در آن منشـور دیـده شـود.
وی بـا اشـاره به اینکه در حـوزه تامین فوالد، 
تامیـن السـتیک، تامیـن اجـزاء  و قطعـات 
ماشـین های کشاورزی مشـکاتی را داریم، 
تصریـح کـرد: از حـوزه صنعـت کشـور مـی 
خواهیم فوالد که یک عامل و فاکتور بسـیار 
مهم در هزینه تولید ماشـین های کشاورزی 
اسـت و از طرفـی بـه صورت عمده ماشـین 
هـای کشـاورزی و کارخانـه هـای  آن جـزو 
صنایـع کوچـک هسـتند کـه بـرای ایـن هـا 
سـهمیه فـوالد بـا قیمـت مناسـب و قیمت 
مصـوب قـرار دهند زیـرا این صنایع قـادر به 
تهیـه فـوالد از بـورس نیسـتند و بایـد فوالد 
را بـا قیمـت چندبرابـری تهیـه کننـد کـه بـه 
صـورت قطـع در هزینـه تولیدشـان اثرگـذار 
اسـت.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه خواهـش ما 
این اسـت که سهمیه مناسـبی را برای فوالد 
ایـن هـا قرار دهند، افزود: در حوزه السـتیک 
ماشـین های کشاورزی نیز مشکاتی وجود 
دارد که از صنایع السـتیک سـازی کشور می 
خواهیـم بـه سـمت تولیـد السـتیک هـای 
ماشـین های کشـاورزی بیشـتر سـوق پیدا 
مکانیزاسـیون  توسـعه  مرکـز  کنند.رییـس 
جهـاد  وزارت  کشـاورزی  هـای  ماشـین 
کشـاورزی بیـان داشـت: برخـی کارخانه ها  
بـه این سـمت رفته انـد ولی هنـوز نیازهای 
کشـور را پوشـش نمـی دهـد زیـرا بخشـی 

ماشـین  حـوزه  در  السـتیک  نیازهـای  از 
هـای کشـاورزی بـه واردات اسـت.وی اظهار 
امیـدواری کـرد تامین و تسـهیل گـری الزم 
در حـوزه صنعـت اتفـاق بیافتـد چـون تمام 
ایـن اتفاقـات در حـوزه صنعـت بـرای ایـن 
بخـش مـی افتد و نیاز اسـت تا ارز مناسـب 
را بـرای ایـن هـا تامین و تخصیـص دهند و 
ثبـت سفارشـات آن هـا عملیاتی شـود .وی 
گفـت: در حـوزه سـوخت هـم از حـوزه نفت 
تقاضامندیـم کـه زیرسـاخت هـای توزیـع 
سـوخت را در کشـور برای بخش کشـاورزی 
مهیـا کنند زیـرا درروسـتاها و مراکز خدمات 
حوزه جایگاه سـوخت کشاورزی فروشندگی 
سـوخت داریـم و جایـگاه سـوخت نداریـم.
عباسـی اضافـه کـرد: ایـن فروشـندگی هـا 
امکاناتشـان ناچیز اسـت و به صورت مداوم 
همیشـه خدمـات دهی نمی تواننـد بکنند و 
شـرایط تحویل سوخت به کشـاورزان در این 
جایـگاه های فروشـندگی مناسـب نیسـت.
وی افزود: امیدواریـم ایجـاد این زیرسـاخت 
ها در  کشـور آغاز شـود که نخسـتین مرحله 
آن توزیـع کارت سـوخت اسـت؛ توزیع کارت 
هـای بانکـی بـرای کشـاورزی بعـد از چنـد 
دهـه آغـاز شـده و امیدواریـم ایـن رونـد کار 
به کل کشـور تسـری پیـدا کند.معـاون وزیر 
جهـاد کشـاورزی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه 
اینکـه 27۰ هـزار دسـتگاه تراکتـور و کمباین 
صاحـب پـاک راهنمایی و رانندگی هسـتند 
و مـی تواننـد مجهز به کارت سـوخت شـوند 
و ایـن اتفاق هر چه سـریعتر بیافتـد.وی در 
خصـوص پهبادهای کشـاورزی با بیان اینکه 
خوشـبختانه در این حوزه کار به نحو مطلوبی 
در حـال توسـعه اسـت، گفـت:  ۵6 مـدل 
پهبادهای کشـاورزی با کاربـری در این حوزه 
توسـط مرکز توسعه مکانیزاسیون شناسایی 
شـده و بر روی سـایت مرکز هست.عباسـی 
کشـاورزی  پهبادهـای  متقاضیـان  افـزود:  
مشـکاتی را برای تسـهیات بانکی داشـتند 
کـه خوشـبختانه با بانـک کشـاورزی رایزنی 
کامـل صـورت گرفتـه و اکنـون ایـن افـراد 
مـی تواننـد 8۰ درصـد قیمت ایـن پهبادها را 
تسـهیات دریافـت کنند و 2۰ درصـد آن نیز 

آورده شـخصی اسـت.

گزارش 
ایرنا
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گلوله باران
در سینما هنر و تجربه در حال اکران است.

وقتی پروانه شدم
در سینماهای کشور در حال اکران است.

سنزا به ایتالیایی یعنی
تا 2۰ اسفند در تماشاخانه آژمان 

در حال اجرا است.

همه ی خانوما وقتی ساکتن جذابترن...

فیلمفیلمنمایشمن مادر هستم دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز شاه طهماسب صفوی 
و نگاهی کوتاه به وضعیت 

ایران در زمان او - رفتاری که با 
جنکینسون انگلیسی شد

از  شـاه  دومیـن  یکـم،  طهماسـب  شـاه 
دودمـان صفویـان 21 فوریـه سـال 1۵14 
در نیمـه شـب بـه دنیـا آمـد و بـه همیـن 
فوریـه   22 مورخـان  از  بسـیاری  سـبب 
از  پـس  وی  انـد.  نوشـته  او  زادروز  را 
درگذشـت پـدرش شـاه اسـماعیل، در ده 
سـالگی بـه سـلطنت ایـران رسـید و پنـج 
دهـه حكومـت كرد. شـاه طهماسـب خوی 
سـپاهیگری نداشـت و در زمـان او، ایران 
مـورد تعـرض خارجـی قرار گرفت، آسـیب 
دیـد و تضعیـف شـد. وی در عیـن حـال 
یك نویسـنده بود و تذكره شـاه طهماسـب 
شـاه  عصـر  رویدادهـای  از  ازوسـت. 
طهماسـب یکم آمـدن آنتونی جنكینسـون 
از   Anthony Jenkinsonانگلیسـی
جانـب الیزابـت اول )1۵33 – 16۰3( از 

بـا  او  ماقـات  و  قزویـن  بـه  روسـیه  راه 
شـاه طهماسـب در بیسـتم نوامبر 1۵62 و 
دادن نامـه و هدایـای پادشـاه انگلسـتان 
اسـت. طبق یادداشـت هـای جنکینسـون 
کـه در صفحـات98 تـا 1۰۰ کتـاب »دیـدار 
)پرشـیا(  ایـران  از  جنکینسـون  آنتونـی 
 Journey Of Anthony Jenkinson
هکلویـر  ریچـارد  تالیـف   »Into Persia
شـاه  اسـت،  آمـده   Richard Hakluyt
از  سیاسـی،  بحـث  جـای  بـه  طهماسـب 
او دربـاره مذهبـش پرسـیده بـود و پـس 
نیسـت  مسـلمان  کـه  شـنید  كـه  آن  از 
بیرونـش كـرده بـود. جنکینسـون دربـاره 
کاخ  از  خـود  آمـدن  بیـرون  چگونگـی 
بـه  اسـت کـه  نوشـته  قزویـن  سـلطنتی 
سـبب خـارج از اسـام بودنـش، در طـول 
راه بـااو یـک مامـور حرکـت مـی کـرد کـه 
سـطلی در دسـت داشـت و خـاک هرجارا 
کـه وی پـای بـر آن مـی نهـاد بـا بیلچـه 
برمـی داشـت بـه سـطل مـی ریخـت تـا 
پـای کافـر زمیـن را آلوده و نجـس نکند . 
جنکینسـون نوشـته اسـت که هنگام ورود 

بـه کاخ و پیـش از پیـاده شـدن از اسـب، 
شـبیه  کفشـی  و  خـارج  اورا  کفشـهای 
دمپایـی برپایـش کردنـد تـا بـاآن کفشـها 
بـه  جنکینسـون  برسـد.  شـاه  حضـور  بـه 
جای واژه پادشـاه، عنوان شـاه طهماسـب 
بـزرگ«  »صوفـی  متعـدد  مـوارد  در  را 
نوشـته اسـت. جنکینسـون نوشـته اسـت 
برقرارکـردن  ایـران  ماموریـت  هـدف  کـه 
تسـهیات  از  اسـتفاده  سـتد،  و  داد 
بازرگانـی و گرفتـن اجـازه رفـت و آمـد و 
اقامـت بـرای انگلیسـی هـا بـود، ولـی به 
بـاور مورخـان مقصـود اروپاییـان از رفـت 
و آمـد بـه دربـار ایـران ایـن بود کـه آتش 
خصومـت و جنـگ میـان ایـران و عثمانی 
دیگـری  علیـه  هرکـدام  تحریـک  بـا  را 
از  ایـن وسـیله  بـه  تـا  نگهدارنـد  روشـن 
جانـب قـدرت هـای شـرق آسـوده خاطـر 
پـس  و  یکـم  الیزابـت  زمـان  از  شـوند.  
از شکسـت اسـپانیا در جنـگ دریایـی بـا 
انگلسـتان در دریـای شـمال بـود کـه این 
اروپایـی  برتـر  هـای  قـدرت  وارد  کشـور 

شـدهته بـود.
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آگهي مزایده
شــهرداري منطقــه دو قزویــن در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن را بــه  آدرس و مشــخصات زیــر بــه 
ــده عمومــی  ــق آگهــی مزای ــی شــهرداری تهــران از طری ــاده 29  و 30  آئیــن نامــه مال اســتناد م
بفــروش برســاند .متقاضیــان مــي تواننــد حداكثــر ظــرف مــدت 10روز پــس از انتشــار آگهــي نوبــت 

دوم جهــت آگاهــي و دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــاي شــهرداري منطقــه دو مراجعــه نماینــد 
ضمنــا هزینــه آگهــي بــه عهــده برنــده مزایــده میباشــد و شــهرداري در رد یاقبــول پیشــنهادات مختــار اســت.

1- ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن نهــر متروكــه ، واقــع در ضلــع جنــوب شــرقی باقیمانــده پــاک ثبتــی 243 فرعــی 
از 3191- اصلــی بخــش 4 قزویــن بــه مســاحت 75/40 مترمربــع واقــع در قزویــن خیابــان پــادگان كوچــه آذر

کاربــری پــاک : كاربــری نهــر مذكــور برابــر طــرح تفصیلــی آموزشــی بــوده و لیکــن پــس از تغییــر كاربــری بــه 
مســکونی ، بــه برنــده مزایــده واگــذار خواهــد گردیــد.

تلفن تماس: 33320917- 028

نوبت دوم

1075

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

کیومرث فدائی فر - مدیر شهرداري منطقه دو قزوین

 -

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 اول

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

)تجديد مزايده(
فراخوان عمومی مزايده
واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی به شماره  98031

نوبت اول

ــذاری  ــده واگ ــر دارد مزای ــان در نظ ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
ــد: ــزار نمای ــل برگ ــدول ذی ــرح ج ــه ش ــی را ب ــه تاریخ ــت ابنی ــای مرم پروژه ه

اطالعات زمانی و مکانی جهت دریافت اســناد مزایده98031
1-اســناد از تاریخ شــنبه مورخ 12/03/ 98 ساعت 07:30 منتشر میشود.

2-مهلت دریافت اســناد روز پنج شــنبه  مورخ98/12/08 تا ساعت 13:00میباشد.
3-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها روز پنج شــنبه    مورخ98/12/22 ساعت12:00 میباشد.

4-تاریخ بازگشــایی پیشــنهادها روز شنبه  مورخ98/12/24 ساعت 08:00 است.
5-نشــانی محل دریافت اســناد :کرمان- بلوار جمهوری نبش ســه راه هوانیروز – واحد قراردادها  

ــه  ــناد مناقص ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــده گ ــتگاه مزای ــاس دس ــات تم اطالع
ــاس:  ــماره تم ــروز- ش ــه راه هوانی ــش س ــالمی نب ــوری اس ــوار جمه ــان بل ــف: کرم ــای ال ــت ه ــه پاک و ارائ

 034-3281۶504-7

ردیف
نام بنا

شماره مورد 
واگذاری

برآورد هزینه 
مرمت )ریال(

قیمت پایه اجاره 
بهای ماهانه 

)ریال(

مدت زمان 
عملیات 
مرمت 
)ماه(

مدت دوره 
بهره برداری 

)سال(

تسهیالت
)میلیون 

ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده )لاير(
شماره نشانی بنا

ثبت

1
کاروانسرای
خانه سرخ
98029-1

9.۵7۰.۰۰۰.۰۰۰7.000.000121۵30004/2۰۰/۰۰۰
6۰ كيلومتري 
شمال شرق 

سيرجان
2282

2
عمارت

موسی خانی
98029-3

3۰.92۵.۰۰۰.۰۰۰10.000.0001۵18-6/۰۰۰/۰۰۰
شهربابك، محله 
سفلي، خيابان 

شريعتي
7281

3
خانه 

ایرانمنش
98۰29-4

3.811.000.00010.000.000121۵2۵۰۰6/۰۰۰/۰۰۰

بافت –خیابان 
امام خمینی 
کوچه جنب 

شهرداری

1۵444

4
خانه بهادر 

الملک
98۰29-6

27.170.000.00033.000.0001220200019/800/000
بردسير، خيابان 
شريعتي، كوچه 

شبنم 6
21464

۵
ارگ راین
98029-8

520راین ۵4/886/۰۰۰/۰۰۰57/000/0001820-34/2۰۰/۰۰۰

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان کرمان شناسه اگهی 779238


