
1- مبلغ پایه اجاره ماهانه 130/000/000 ریال 
۲- متقاضیـان مـی توانند بـا پرداخت مبلـغ 500/000 ریال به حسـاب 
سـیبا شـماره 0105۶5۹3۹0003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت 

اسـناد مزایده اقـدام نمایند.
3_ارائـه ضمانتنامـه بانکی به مبلـغ 5۲/000/000ریـال بعنوان ضمانت 

شـرکت در مزایده الزامیسـت .
۴- هـر گاه برنـده اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرار داد نشـدند سـپرده 

آنها ضبط خواهد شـد. 
5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- برنـده مزایـده در زمان عقد قـرارداد باید یک فقره ضمانتنامه بانکی 
بـه میزان %10 مبلـغ کل قرارداد بعنوان ضمانت حسـن انجام تعهدات 

به شـهرداری ارائه نماید.
۷- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

۸- سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه مزایـده در اسـناد منـدرج 
اسـت .

۹ -آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ۹۸/1۲/۲0 می باشد. 
متقاضیان جهت اطالع بیشـتر مـی توانند با شـماره 03۴۴۴3۴5۲11 

تمـاس حاصل نمایند.

تجدید آگهی مزایده 

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(
شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه اجــاره ســکوی زبالــه بــرای مــدت ۴ مــاه بــا شــرایط زیــر اقــدام نمایــد ، متقاضیــان مــی تواننــد ضمــن 

بررســی ردیفهــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 98/12/10جهــت دریافــت اســناد مزایــده و بازدیــد از محــل ، بــه نشــانی بــم : بلــوار شــهید رجایــی - 
ســایت اداری شــهرداری بــم ، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.

 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

آگهی مناقصه شماره 477د98
شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد تهیــه مصالح و زیرســازی و آســفالت 

ورودی نواحــی صنعتــی عنبرآبــاد و منوجــان و ترمیــم نــوار حفــاری شــهرک صنعتــی کهنوج 
را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی, بــا بــرآورد حــدود ۷۹۲5 میلیــون ریــال بــه  شــرکت 
واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه 
تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم 
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکور 

و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

- ســپرده شــرکت در مناقصــه: مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصــه 3۹۷000000 )ســیصد و نــود و هفــت 
میلیــون ( لاير مــی باشــد.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ ۹۸/1۲/0۸ می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ ۹۸/1۲/1۲.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ ۹۸/1۲/۲۲.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/1۲/۲۴.

ــناد  ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم - اطالع
مناقصــه و ارائــه  )پاکــت الــف(: کرمــان- بلــوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبــش میــدان عاشــورا-  

تلفــن:03۴-31۲۷۲01۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 0۲1-۴1۹3۴                       

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷3۷ و 0۲1-۸51۹3۷۶۸
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش 

»ثبــت نام/پروفایــل تامیــن کننده/مناقصــه گــر« موجــود اســت.

 آگهی تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزیابی کیفی
شــهرداری رابــر بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 130890 مــورخ 1383/11/17 و آییــن نامــه هــای مربوطــه و بــا توجــه بــه قانون اساســنامه هیات 

رســیدگی بــه شــكایات قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 60/68362 مــورخ 1388/12/26 قصــد برگــزاری مناقصــه بــه شــرح ذیل می باشــد 

مناقصه گزار
شهرداری رابرنام

کرمان –رابر- بلوار شهید تند کویان شهرداری رابرنشانی

برآورد ریالیتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ ریالنوعمدتموضوع
12420578305

ریال

بر اساس تجمیع شده 
راه ،راه آهن و باند 

فرودگاه
تهیه و اجرای آسفالت معابر 

شهر رابر
210روز

بر اساس آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی

650000000
ریال

دریافت اسناد
دفتر فنی شهرداری رابرمحل

از تاریخ 1398/12/10لغایت 1398/12/14مهلت

تحویل پیشنهادات
دبیرخانه شهرداری رابرمحل

1398/12/15 تا پایان وقت اداریمهلت

شهرداری رابرمحلگشایش پیشنهادات

1398/12/17زمان

1-تمام هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 2- شهرداری در پذیرش و یا رد پیشنهادات مختار می باشد

روابط عمومی شهرداری رابر

نوبت اول

»خواهش درمانی« 
جواب نمی دهد
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3

ــم،  ــای ق ــه ج ــر ب ــه اگ ــن اســت ک ــردم ای ــوال م س
ــود،  ــر ب ــران شــهری دیگ ــه در ای ــی اولی منشــأ آلودگ

ــد؟ ــی کردن ــه نم ــا آن را قرنطین آی
ــر روز  ــا ظه ــت، ت ــمی وزارت بهداش ــالم رس ــق اع طب
ــور  ــه ط ــور ب ــر در کش ــاری، 95 نف ــفند ج ــم اس شش
قطعــی بــه کرونــا مبتــال شــده و 15 نفــر فــوت 

نــد.  کرده ا
ــه  ــه هم ــت ک ــی اینجاس ــًا حیات ــم و واقع ــه مه نکت
ایــن افــراد، یــا ســاکن قــم بــوده انــد یــا مســافرانی 
ــد.  ــه شــهرهای خــود برگشــته ان ــرًا از قــم ب کــه اخی
ــز کــه بعــد از مراجعــه  حتــی برخــی خارجــی هــا نی
مثبــت  تســت کرونایشــان  خــود  بــه کشــورهای 

ــد. ــم داشــته ان ــه ق ــی ب ــه زیارت شــده، ســفر ب
وزیــر بهداشــت نیــز دیــروز صراحتــًا اعــالم کــرد 
ــران  ــی در ای ــی کرونای ــی آلودگ ــون اصل ــم، کان ــه ق ک
ــت:  ــار تاس ــا چه ــادگی دو دو ت ــه س ــأله ب است.مس
شــهری در ایــران دارد کرونــا را بــه ســایر نقــاط 
کشــور پمپــاژ مــی کنــد و بایــد جلــوی آن را گرفــت.
ــالً بهداشــتی  ــک مســأله کام ــم، ی ــردن ق ــه ک قرنطین
اســت و ارتباطــی بــه ایــن نــدارد کــه ایــن شــهر بــه 
ــور حضــرت معصومــه)س(  ــد من واســطه وجــود مرق
ــی  ــمار م ــه ش ــی ب ــهر مقدس ــیعیان ش ــان ش در می

رود.
ــت  ــا در قــم ثاب اگــر همــان روز اول کــه وجــود کرون
شــد، ایــن شــهر را قرنطینــه مــی کردنــد، ســایر 
ــدند  ــی ش ــی نم ــی کرونای ــار آلودگ ــران دچ ــاط ای نق
ــد  ــی گرفتن ــاری را نم ــن بیم ــه انســان ای ــن هم و ای
و ایــران دومیــن کشــور پرتلفــات بعــد از چیــن یــک 

ــد. ــی ش ــری نم ــون نف ــارد و 400 میلی میلی
نمــی دانــم چــه کســانی از قرنطینــه شــدن قــم مــی 
ــًا  ــی قطع ــد ول ــی گیرن ــوی آن را م ــا جل ــند ی ترس

انس طال         1.636.210

مثقال طال     27.060.250

گرم طالی 18  6.252.192

گرم طالی 24   8.336.200

بهار آزادی      60.600.000

امامی          60.960.000

نیم       30.910.000

ربع         18.670.000

گرمی       9.600.000

دالر             156.390

یورو         169.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
1  تا  7دنبال کنید

لرستان میان سیل و کرونا
سیل بیش از 1000 میلیارد تومان به زیرساخت های لرستان خسارت زد

همچنین روز گذشته ابتالی ۲ بیمار این استان به کرونا تایید شد
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نفس های آخر سم 
بوتولیسم در بخش 
مازندرانی میانکاله

کاهش محسوس و به حداقل 
رسیدن تلفات پرندگان مهاجر در 

بخش مازندرانی تاالب بین المللی 
میانکاله نشان می دهد که کارایی 

سم بوتولیسم به عنوان عامل تلفات 
با توجه به سرما و بارندگی های اخیر 

تقریبا از بین رفته است.

»نقشه خوانی قالی« 
خراسان جنوبی ملی شد

»هنر نقشه خوانی در خراسان جنوبی 
که مانند نقاط مختلف کشور با گویش 
و زبان ویژه خود به نسل های مختلف 
منتقل شده است، با عنوان »دانش 

و فن بومی و سنتی نقشه خوانی 
قالی« در فهرست میراث ناملموس 

کشور به ثبت رسید.«

رنا
: ب

س
عک

یادداشت  مهمان
جعفر محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1678

پنجشنبه 8 اسفند 1398
  قیمت 500 تومان

2

کاخ صفی آباد بهشهر مرمت و 
بازگشایی می شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 
کاخ صفی آباد بهشهر مازندران مرمت و برای بازدید مردم، 

بازگشایی خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق:

۶۰ لیتر بنزین نوروزی به 
خودروها اختصاص یافت

لینک خرید نسخه الکترونیک

و  هـا  سـورتینگ  داخـل  پوسـیده  مرکبـات  رهاسـازی 

و  رودخانه هـا  حاشـیه  در  اسـتاندارد  غیـر  هـای  سـوله 

در سـال جـاری  بخصـوص  مازنـدران  اصلـی  جـاده  هـای 

کـه همچنـان تهدیـد مگـس مدیترانـه ای بـر سـر باغـات 

ایـن خطـه شـمال کشـور وجـود دارد ، زنـگ خطـر بازگشـت 

اسـت. آورده  در  صـدا  بـه  بهـار  آسـتانه  در  را  آفـت   ایـن 

گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از حاشـیه جاده های روسـتایی 

در شـرق مازندران  موسـوم به جاده دریا در شهرسـتان های 

نـکاء و بهشـهر کـه بیشـترین سـورتینگ و سـوله هـای غیر 

اسـتاندارد دپو مرکبات در این مناطق وجود دارد ، حاکیسـت 

بـا وجود هشـدارهای دسـتگاه های متولی ، همچنـان دپوی 

مرکبـات پوسـیده در حاشـیه جـاده هـا و یـا ریختـن آنها به 

داخـل رودخانـه هـا ادامـه دارد و تاکنون نیـز برخوردهای نرم 

ایـن دسـتگاه ها بـا متخلفان زیسـت محیطی در ایـن حوزه 

کارسـاز نبوده است.

ما
زرن

خ
 : 

س
عک

بر اساس آمارهای رسمی بیش از 
۲0  گونه میوه بهاری در مازندران 
تولید و به بازار عرضه می شود

زنگ خطر برگشت 

مگس مدیترانه به 

مازندران 

45 و

ــا جــان مــردم و  ــد ب ایــن افــراد دارن
روح و روان یــک جامعــه 80 میلیــون 
نفــری بــازی مــی کننــد و در ابتــال و 
ــی خــارج از قــم  ــراد کرونای مــرگ اف

ــد. شــریک ان
برخــی  کــه  ایــن  بارتــر  تاســف 
ــر  ــت در براب ــووالن وزارت بهداش مس
ــد  ــی گوین ــی م ــته عموم ــن خواس ای
دوران  بــه  متعلــق  قرنطینــه  کــه 

ــوخ  ــی اول و کاری منس ــگ جهان جن
همیــن  در  کــه  آن  حــال  اســت. 
ماجــرای اخیــر کرونــا، عــالوه بــر 
و  جنوبــی  کــره  دو کشــور  چیــن، 
ــود  ــوده خ ــهرهای آل ــز ش ــا نی ایتالی
ایتالیــا  انــد.در  قرنطینــه کــرده  را 
ــران  ــا از ای ــان کرون ــار قربانی ــه آم ک
هــم کمتــر اســت، 12 شــهر قرنطینــه 

ایــران اســت./عصر  شــده 
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لرستان میان سیل و کرونا
سیل بیش از 1000 میلیارد تومان به زیرساخت های لرستان خسارت زد. 

 همچنین روز گذشته ابتالی ۲ بیمار این استان به کرونا تایید شد

لرستان بار دیگر درگیر سیل شد. شهرستان های پلدختر و الیگودرز بیشترین خسارت را داشتند

بـا  در روزهایـی کـه کشـور در حـال مبـارزه 

اسـت،  اسـتان ها  همـه  در  ویـروس کرونـا 

لرسـتان همزمان در 2 جبهه در حال مقابله با 

بـال اسـت. در حالـی که تقویم به یک سـالگی 

خود نزدیک می شـود و سـالگرد سـیل  نوروز 

سـال گذشـته را در پیـش داریـم بـار دیگـر 

خشـم طبیعـت در قالـب بـارش باران بر سـر 

غـرب کشـور اوار شـده تا لرهای تاریخ سـاز در 

آزمونـی تـازه آزمـون پـس بدهند.

لرستان هم کرونایی دارد
اسـتان ها  سـایر  همچـون  هـم  لرسـتان 

نمونه  های بیماران مشـکوک به کرونا ویروس 

را بـرای بررسـی به تهران می فرسـتند. رییس 

دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان روز گذشته 

بیمارسـتان  شـده  ارسـال  نمونـه   2 گفـت: 

اسـتان بـه تهـران مبنـی بـر آزمایـش کرونـا 

مثبـت اعـالم شـد.دکتر محمدرضـا نیکبخت 

هـای  نمونـه  ایـن  افـزود:  چهارشـنبه  روز 

ارسـالی از ایـن 2 بیمـار در شـهرهای خـرم 

آبـاد و بروجـرد، مثبت اعالم شـده اسـت.وی 

بـر ضـرورت رعایـت نـکات بهداشـتی و لزوم 

انسـداد راههای انتقـال این بیماری تاکید کرد 

و گفت: رعایت بهداشـت فردی و شستشـوی 

مسـتمر دسـت و صـورت و پرهیـز از دسـت 

دادن و روبوسـی توجه شـود.رییس دانشـگاه 

علوم پزشـکی لرسـتان اظهار داشت:دانشـگاه 

علوم پزشـکی تمامی تمهیدات الزم را در نظر 

گرفته اسـت، مردم با رعایت نکات بهداشـتی 

کمـک کنند کـه این بحران را به خوبی پشـت 

سـر بگذاریم.دکتـر نیکبخـت افزود:هم اکنون 

65 نفـر مشـکوک ابتـال بـه ویـروس کرونـا 

در بیمارسـتان های شـهدای عشـایر، شـهید 

رحیمـی، شـهید چمـران بروجـرد و آیـت هللا 

بروجـردی بسـتری شـده اند.

وی بـا بیـان اینکـه از ایـن افراد نمونـه گیری 

شـده و در حـال حاضـر تحـت نظـر هسـتند، 

بـودن جـواب  داد: در صـورت منفـی  ادامـه 

آزمایـش، ایـن افـراد از بیمارسـتان ترخیـص 

و در صـورت لـزوم، خدمـات درمانـی الزم را 

علـوم  دانشـگاه  مـی کنند.رئیـس  دریافـت 

پزشـکی لرسـتان بـا تاکیـد بـر لـزوم رعایـت 

مـوارد بهداشـتی برای پیشـگیری از ابتالی به 

کرونـا ویـروس گفت: هم اسـتانیها تـا اطالع 

ثانـوی از رفتـن  بـه مهمانی، مسـافرت، بازار و 

مکان هـای شـلوغ پرهیـز کننـد و همچنین از 

روبوسـی بـا افـراد خـودداری نمایند.

خسارت 1000 میلیارد تومانی
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری 

گـزارش  اسـاس  بـر  گفـت:  لرسـتان 

دسـتگاههای مختلـف سـیل 48 سـاعت 

تومـان  میلیـارد  یکهـزار  حـدود  گذشـته 

خسـارت به اسـتان وارد کـرده اسـت. گودرز 

امیـری بـا اعـالم ایـن خبر افـزود: ایـن رقم 

دقیـق نیسـت و پس از ارزیابـی های نهایی 

خسـارت کامـل اسـتان اعـالم مـی شـود امـا 

حـدود نیمی از این خسـارت گزارش شـده در 

حـوزه راههـا بـوده اسـت.

وی اطـالع رسـانی مطلـوب رسـانه هـا را در 

کاهش خسـارت سیل لرسـتان موثر دانست 

و اظهـار داشـت:  در حـال حاضـر 400 تیـم 

خدماتـی و امدادرسـان بـا حضـور در بخـش 

هـا و روسـتاا در حـال کمـک به سـیل زدگان 

هسـتند و اردوگاههـای اسـکان موقـت دایـر 

اسـت.وی تصریـح کـرد:  اقـالم مـورد نیـاز و 

مـواد غذایـی در انبارهـای هالل احمـر مناطق 

مختلـف و حسـاس اسـتان ذخیـره شـده و 

تالش می شـود روند امدادرسـانی پساسـیل 

بـه خوبـی و بـا سـرعت ادامـه یابد.معـاون 

هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری لرسـتان 

همچنیـن بـا بیان اینکه 30 روسـتای اسـتان 

دچـار رانـش  زمیـن شـده انـد اضافـه کـرد: 

آزادراه خـرم آباد-اندیمشـک در چنـد نقطـه 

دچـار رانـش شـده کـه اکیـپ هـا و دسـتگاه 

و  خاکبـرداری  مشـغول  راهسـازی  هـای 

بازسـازی مسـیر هسـتند.48 سـاعت گذشته 

میانگیـن بـارش ها تا ظهـر امروز در لرسـتان 

104 میلیمتـر گـزارش شـده کـه نورآبـاد بـا 

حـدود 170 میلیمتر بیشـترین بارش اسـتان 

را بـه خـود اختصـاص داد.

آب شرب ۴۹ روستای پل دختر 
قطع شد

فاضـالب  و  آب  رئیـس  کائیـدی  مرتضـی 

روسـتایی پلدختر گفت با بیان اینکه سـیالب 

آب شـرب 49 روسـتای شهرسـتان پلدختر را 

قطـع کرده اسـت اظهار داشـت: 25 روسـتای 

بخـش مرکـزی از جملـه مجتمـع واشـیان 

بـه سـبب قطعـی بـرق و24 روسـتا هـم بـه 

سـبب تخریب خطـوط انتقـال آب و تخریب 

شـبکه ها قطـع شـده اسـت.

تخریب چندین پل و دو منزل 
در الیگودرز

علـی جعفـری شـهردار چمـن سـلطان گفت: 

از  گذشـته خسـاراتی  روز  چنـد  بارش هـای 

جملـه تخریب دو منزل مسـکونی، قسـمتی 

از دیواره هـای سـاحلی رودخانـه و چندین پل 

در شـهر چمن سـلطان را در پی داشـت و هم 

اکنـون شـاهد بـارش سـنگین بـرف در شـهر 

چمن سـلطان هسـتیم، شب گذشـته نیز 100 

میلی متـر بارش باران در این شـهر ثبت شـد.

او افـزود: بـا توجـه بـه وقـوع سـیالب های 

فروردین مـاه که سـبب وارد شـدن خسـاراتی 

بـه منـازل مسـکونی، ابنیـه و معابـر شـهری 

شـده بود، تجربه ای شـد تا ما بتوانیم تمامی 

نقاط بحرانی و دارای ضعف شـهر را شناسایی 

و سـریعا جهـت مقابله با باران هـای احتمالی 

کاسـتی های  رفـع  و  بازسـازی  بـه  شـروع 

موجـود کنیم.

راه دسترسی 1۲0 روستا در 
بخش زز و ماهرو قطع است

الیگـودرز گفـت:  حمیـد کشـکولی فرمانـدار 

بـارش بـاران خسـارات زیـادی بـه جاده هـا و 

زیرسـاخت های ایـن شهرسـتان وارد کـرده و 

به علـت ریـزش بهمن گردنـه گله بـادوش، راه 

اصلـی الیگـودرز بـه بخـش زز و ماهـرو قطع 

است.

بـه 120 روسـتا در  راه دسترسـی  افـزود:  او 

بخـش زز و ماهـرو، جـاده سـپید دشـت بـه 

شـول آباد و راه دسترسـی دهسـتان ماهـرو 

قطـع اسـت.

فرمانـدار الیگـودرز عنـوان کـرد: بارش شـدید 

بـاران باعـث ریزش و مسـدود شـدن مسـیر 

الیگـودرز بـه بخـش زلقـی شـده اسـت، در 

بخش زلقی مسـیر منتهی به امامزاده محمد 

بـن حسـن به علت طغیـان رودخانه مسـدود 

اسـت.او با اشـاره به مسـتقر بودن گروه امداد 

و نجـات بیان کـرد: 23 خانـوار در بخش های 

شهرسـتان الیگودرز توسـط گروه هـای امداد و 

نجـات جمعیـت هالل احمـر این شهرسـتان 

امدادرسـانی شـده است.

ته
نک

وضعیـت  لرسـتان،  در  بـاران  بـارش  فروکـش کـردن  بـا 
ایـن اسـتان بـه حالـت عـادی نزدیـک می شـود، برخـی 
شهرسـتان های لرسـتان روز گذشته سـاعات هراس انگیزی را 
پشـت سـر گذاشـتند و همچنان راه ارتباطی برخی روسـتاها 
مسـدود، گاز معموالن قطع و برخی محورها دچار آب گرفتگی 
اسـت. از امروز تا روز شـنبه آسـمان آرام و پایدار اسـت اما در 
سـاعات بعدازظهر پوشـش ابـر و وزش بـاد پدیده های غالب 
جـو منطقـه هسـتند. همچنیـن در سـاعاتی از روز یکشـنبه 
عـالوه بر پوشـش ابـر، در مناطقی از شـمال و جنوب شـرق 

اسـتان بـارش پراکنـده بـاران پیـش بینی می شـود.

گزارش
علیرضا ابراهیمی

افزایش حقوق ها پلکانی نشدپیام خبر
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 از اختصاص ردیف بودجه جدید به رتبه بندی معلمان، 
اعمال سیاست های جدید در رابطه با ساخت و عرضه مسکن و تخصیص 60 لیتر بنزین نوروزی 
برای خودروها در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

رییــس روابــط عمومــی وزارت بهداشــت 
آخریــن آمــار مبتالیــان و فــوت شــدگان 

کروناویــروس در کشــور را اعــالم کــرد.
آخریــن  بیــان  در  جهانپــور  دکتــر 
کشــور   در   19 کوویــد-  آمارهــای 
گفــت:  بررســی های انجــام شــده از 
از ظهــر روز  تــا پیــش  روز گذشــته 
گذشــته روی مــوارد مشــکوک کوویــد- 
مشــخص کــرد کــه 44 نفــر ابتــالی 
ــد شــده  ــا، تایی ــه کرون ــی  شــان ب قطع

ــتند  ــد هس ــالی جدی ــت و 44 مبت اس
ــتان  ــر از اس ــداد 15 نف ــن تع ــه از ای ک
ــر در  ــالن، 4 نف ــتان گی ــر اس ــم، 9 نف ق
ــزی، 3  ــتان مرک ــر اس ــک نف ــران، ی ته
نفــر در خوزســتان، 2 نفــر در سیســتان 
و بلوچســتان، یــک نفــر در اســتان 
ــک  ــل، ی ــر در اردبی ــک نف کرمانشــاه، ی
نفــر در مازنــدران، یــک نفــر در لرســتان، 
نفــر اســتان  نفــر فــارس، یــک  دو 
ســمنان، دو نفــر کهگیلویــه و بویراحمــد 

ــتند. ــزگان هس ــر هرم ــک نف و ی
ــر  ــن 44 نف ــت: از ای ــن گف وی همچنی
جدیــد چهــار نفــر فــوت کردنــد و شــمار 
افزایــش  نفــر   19 بــه  جانباختــگان 

ــت. یاف
ــه  ــه نمون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب جهانپ
هــای آزمایشــگاهی تــا کنــون در هفــت 
ــی شــد،  آزمایشــگاه مرجــع بررســی م
ــمار  ــه ش ــن هفت ــان ای ــا پای ــزود: ت اف
و  می رســد   15 بــه  آزمایشــگاه ها 
ــن  ــده ای ــه آین ــرف هفت ــم ظ امیدواری
مرجــع  آزمایشــگاه   22 بــه  تعــداد 
ــا  ــد ت ــد 19 برس ــخیص کووی ــرای تش ب
پاســخگویی بــه مــردم ســریعتر صــورت 

ــرد. گی

۱۳9 مبتال و ۱9 فوتی 
کروناویروس در کشور

دستگاه ها موظفند کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم را فوری تأمین کنند

معـاون اول رییـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر این که همه دسـتگاه ها موظفنـد کاالهای 
اساسـی مـورد نیـاز مـردم را فـوری تأمیـن کننـد، گفـت: بـا توجـه به ضـرورت تنظیم 
بـازار پایـان سـال همـه دسـتگاه ها موظفنـد بـا برنامه ریـزی دقیـق کاالهای اساسـی 
مـورد نیـاز مـردم را بـه فوریـت تأمیـن کنند.اسـحاق جهانگیری چهارشـنبه در جلسـه 
آخریـن وضعیـت تأمین کاالهای اساسـی، به فضای روانی ایجاد شـده در پی شـیوع 
ویروس کرونا و افزایش تقاضا در بازار اشـاره کرد و از دسـت اندرکاران و دسـتگاه های 
مختلـف خواسـت تا بـا عرضه فـراوان و سـریع کاالهای مورد نیـاز مردم در فروشـگاه 
هـای و مراکـز فـروش، بـه جامعه اطمینـان الزم را در خصوص نبود مشـکل در تامین 
مایحتـاج بدهنـد.وی با بیان اینکه تامین کاالهای اساسـی و دارو اولویت اصلی دولت 
اسـت،   تصریـح کرد: خوشـبختانه ظرفیت هـای فراوانی در بخش هـای مختلف بویژه 
کارخانه هـای تولیدی مواد شـوینده و بهداشـتی در کشـور وجـود دارد که می تواند همه 

نیازهـای کشـور را برطرف کند.
معـاون اول رییـس جمهـور بـا تاکید بر ضـرورت تامین کالهـای مورد نیازهـای مردم 
در شـب عیـد و مـاه مبـارک رمضان و رصد مسـتمر وضعیت بـازار، از همه دسـتگاه ها 
خواسـت تا با برنامه ریزی و تالش گسـترده شـرایطی فراهم کنند تا در تامین تقاضا 

و نیـاز بازار مشـکلی بوجود نیاید.

سیاست

مجلس

دولت

سیاست

تمایل اروپا به حفظ برجام است

 مجلس موافق تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست

روحانی برای دفاع از خاوازی به مجلس می رود

باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح CFT و پالرمو رفع شود

عراقچـــی  عبـــاس  ســـید 
معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه 
کشـــورمان روز)چهارشـــنبه( 
ــان پانزدهمیـــن  پـــس از پایـ
نشســـت کمیســـیون مشـــترک برجـــام در ویـــن بـــا 
ـــظ  ـــرای حف ـــی ب ـــای اروپای ـــل طرف ه ـــه تمای ـــاره ب اش
ایـــن توافـــق، تصریـــح کـــرد کـــه برجـــام هنـــوز زده 

ــت. اسـ
عراقچـــی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران از تـــالش 
طرف هـــای اروپایـــی بـــرای بـــه حرکـــت درآوردن 
بـــه  موســـوم  ایـــران  و  اروپـــا  مالـــی  ســـازوکار 

اینســـتکس قدردانـــی کـــرد.

ـــات  ـــرای نج ـــز ب ـــا نی ـــایر طرف ه ـــا س ـــا ب ـــزود: م او اف
برجـــام در حـــال گفت وگـــو هســـتیم. می دانیـــم 
ــام  ــظ برجـ ــه حفـ ــل بـ ــالش و مایـ ــا در تـ اروپایی هـ
ـــت. ـــرز اس ـــا مح ـــدی آن ه ـــدم توانمن ـــا ع ـــتند ام هس
ـــه  ـــن ب ـــورمان همچنی ـــه کش ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی مع
گام هـــای ایـــران بـــرای کاهـــش تعهداتـــش در ایـــن 
ــوازن  ــن کار تـ ــا ایـ ــت: بـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــق اشـ توافـ
برجـــام در ســـطح پایین تـــری برقـــرار شـــده اســـت. 
ـــام در  ـــترک برج ـــیون مش ـــت کمیس ـــن نشس پانزدهمی
ـــران و  ـــی ای ـــران سیاس ـــر و مدی ـــان وزی ـــطح معاون س
ـــروز  ـــح ام ـــا، صب ـــه اروپ ـــده اتحادی ـــروه 1+4 و نماین گ

در ویـــن پایتخـــت اتریـــش برگـــزار شـــد.  

مجلــس  رئیســه  هیــات  ســخنگوی 
در  تاکیــد کــرد کــه  اســالمی  شــورای 
ــات  ــد ســفرها و تجمع ــی بای شــرایط کنون
غیرضــروری کنســل شــود و شــیوه زیــارت 
نیــز مــی توانــد تغییــر کنــد تــا بــا پیشــگیری تــا گــرم شــدن هــوا از ایــن 

ــم. ــور کنی ــه عب مرحل
ــا اشــاره بــه ضــرورت انجــام  ــا ایســنا ب اســدهللا عباســی در گفــت و گــو ب
اقدامــات پیشــگیرانه جهــت جلوگیــری از مبتــال شــدن بــه ویــروس کرونــا، 
بیــان کــرد: باتوجــه بــه گزارشــی کــه وزیــر بهداشــت در جلســه روز دوشــنبه 
ــا وجــود دارد  ــی در خصــوص کرون ــه درمان ــون ن ــد اکن ــه دادن مجلــس ارائ
ــه دارویــی بــرای آن کشــف شــده اســت . ایــن ویــروس یــک پدیــده  و ن
ــا ســرایت  ــی 40 کشــور دنی ــر اســت کــه در بیــش از 30 ال ــاب ناپذی اجتن
کــرده اســت.وی در ادامــه اظهــار کــرد: بــه دلیــل رفــت و آمدهــای بعضــی 
از اتبــاع کشــورهای همســایه مثــل افغانســتان، پاکســتان و حضــور حــدود 
1000 نفــر از اتبــاع چینــی در قــم باعــث شــد ایــن بیمــاری نیــز بــه کشــور 

مــا ســرایت کنــد. امــروز تنهــا راه ممکــن پیشــگیری اســت کــه در گام اول 
ــی  ــن ورزش ــگاه ها، اماک ــدارس، دانش ــر م ــن نظی ــع در اماک ــد از تجم بای
و مذهبــی جلوگیــری شــود. از انجــام ترددهــای غیــر ضــروری نیــز بایــد 

پرهیــز شــود.
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: اســتفاده 
از مــواد صدعفونــی کننــده و ماســک بــرای افــرادی که نشــانههای مشــکوک 
بیمــاری را دارنــد ضــروری اســت. تنهــا راه مصــون مانــدن از ایــن بیمــاری 
ــکات بهداشــتی و دســتورالعمل هــای وزارت بهداشــت اســت  ــه ن توجــه ب
کــه متاســفانه در چنــد روز گذشــته شــاید خیلــی جــدی بــه ایــن موضــوع 
توجــه نشــد و شــاهد افزایــش ســفرهای غیــر ضــروری بــه اســتان گیــالن 
ــر  ــرد: ســفرها و تجمعــات غی ــد ک ــه تاکی ــم. وی در ادام ــدران بودی و مازن
ــرایط  ــد در ش ــز می توان ــارت نی ــیوه زی ــود و ش ــل ش ــد کنس ــروری بای ض
کنونــی تغییــر کنــد. بایــد بــا پیشــگیری تــا گــرم شــدن هــوا از ایــن مرحلــه 
عبــور کنیــم. تــا زمــان ســرد بــودن هــوا ایــن ویــروس مانــدگار اســت امــا 

بــا گــرم شــدن هــوا از بیــن خواهــد رفــت.

عـاون پارلمانـی رییـس جمهور 
گفـت: دکترروحانی بـرای دفاع 
اعتمـاد  رأی  و  برنامه هـا  از 
وزیـر  خـاوازی«  »کاظـم  بـه 
پیشـنهادی جهادکشـاورزی در جلسـه هفته آینده مجلس 

می کنـد. شـرکت 
حسـینعلی امیـری در گفـت و گـو بـا ایرنـا بـا اعـالم ایـن 
خبـر اظهارداشـت: مجلـس دوشـنبه هفتـه آینـده دربـاره 
گزینه  پیشـنهادی رییس جمهور برای تصـدی وزارت خانه 
جهادکشـاورزی جلسـه دارد و رأی گیـری خواهـد کـرد و 
دکتـر روحانی بـرای دفاع از وزیر پیشـنهادی خود و برنامه 

هـای آن بـه مجلس مـی رود.  

وی بـا بیـان اینکـه طبـق آیین نامـه داخلی مجلـس، یک 
هفتـه بعـد از معرفـی وزیـر و یـا وزرا بـه مجلس،  جلسـه 
علنـی مجلـس بـرای رسـیدگی و رای اعتمـاد بـه وزرای 
پیشـنهادی برگزار می شـود،  گفت : جلسـه علنی مجلس 
بـرای رای اعتمـاد بـه وزیر پیشـنهادی جهادکشـاورزی روز 

دوشـنبه دوازدهـم اسـفند برگزار می شـود.
معـاون پارلمانـی رییس جمهور گفت: بـا برنامه ریزی های 
معاونت امور مجلس، آقای دکتر خاوازی وزیر پیشـنهادی 
جهادکشـاورزی در کمیسـیون های تخصصی و فراکسـیون 
هـای سیاسـی حضـور خواهند یافـت و ضمـن گفت وگو با 
نماینـدگان مجلـس دیدگاه ها و برنامه های خـود را مطرح 

کـرده و به سـواالت نمایندگان پاسـخ می دهند.

دولـت جمهـوری اسـالمی ایران در جلسـه 
تصمیـم  درخصـوص  خـود  گذشـته  روز 
کارگـروه اقـدام مالـی )FATF( در مـورد 

کشـورمان، بیانیـه ای صـادر کـرد.
بـه گـزارش  ایسـنا بـه نقل از پایـگاه اطالع رسـانی دفتر هیئـت دولت، متن 
ایـن بیانیـه بـه شـرح زیر اسـت:1- سیاسـت ضـد تروریسـم ایـران، مبتنی 
بـر ماهیـت عدالـت خواهانـه و صلـح طلبانـه نظام جمهـوری اسـالمی ایران 
اسـت و در همـه حـوزه هـا، از جملـه مقابلـه بـا تأمیـن مالـی تروریسـم، به 
طـور جـدی اعمـال مـی شـود و انگیـزه مـا در پیگیری همـه اقدامـات علیه 
پولشـویی و تأمیـن مالی تروریسـم، خواسـت مـردم ما و قوانیـن و مقررات 
داخلـی ماسـت کـه در ادوار مختلـف مجلـس و دولت تصویب شـده اسـت.
2- بـر همیـن اسـاس، از همـکاری بـا کشـورهای دیگـر در ایـن زمینـه نیـز 
اسـتقبال کـرده ایـم و بـا اجـرای مقـررات مـورد قبـول کشـورهای جهـان و 
اسـتانداردهای بیـن المللـی در ایـن زمینـه که در راسـتای قوانیـن و مقررات 

داخلـی مـا و بـه مصلحـت کشـور بـوده اسـت، موافقـت کـرده ایم.

3- بـی تردیـد، قـرار دادن نام ایران در گروه کشـورهای غیر همکار )لیسـت 
سـیاه(، چـه در دوره دولـت دهـم و چـه در ایـن دوره، با تحریـکات و انگیزه 
هـای سیاسـی برخـی بدخواهـان ایـران بـوده اسـت؛ لیکـن برخـورد فنـی 
و کارشناسـی ایـران، در دولـت یازدهـم کـه بـه تأییـد برنامـه اقـدام ایـران 

انجامیـد، ایـن تحریـکات را در آن مرحلـه، بـی اثـر نمـود.
4- از آنجـا کـه ایـران همواره به مبارزه با پولشـویی و تأمین مالی تروریسـم 
معتقـد بـوده اسـت، از زمـان دولـت دهـم، بـا پیگیـری شـورای عالی امنیت 
ملـی و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، جهـت گیـری همکاری بـا FATF و 
توافـق بـرای اجـرای برنامـه کاری بـه تأییـد رسـیده و در دسـتور کار دولـت 

قـرار گرفتـه بود.
5- بـا تغییـر دولـت و فعال شـدن دیپلماسـی خـروج از تحریم هـا، دولت 
در ایـن مرجـع بیـن المللـی هـم فعاالنـه حضـور پیـدا کـرد و اقدامـات خود 
را در مقابلـه بـا پولشـویی و تأمیـن مالـی تروریسـم ارائـه کـرد که بـه تغییر 
وضعیـت ایـران و کسـب یـک فرصـت دوسـاله بـرای تعامـل بیـن المللـی 

شـد. منجر 

ــل 5  ــر از تحوی ــران در صفحــه توییت ــن در ته ســفیر چی
هــزار کیــت تشــخیص ویــروس جدیــد کرونــا بــه طــرف 

ایرانــی خبــر داد.
»چانــگ هــوا« ســفیر چیــن در تهــران بــا انتشــار 
ــروس  ــخیص وی ــت تش ــزار کی ــدای 5 ه ــی از اه توئیت
جدیــد کرونــا بــه ایــران خیــر داد و نوشــت: 5 هــزار کیــت 
تشــخیص ویــروس جدیــد کرونــا کــه هدایــای ســفارت 
ــه طــرف  ــران اســت ب ــی در ای چیــن و شــرکت های چین

ــه دارد. ــا ادام ــالش م ــل داده شــد. ت ــی تحوی ایران

ایرالیـن  قطـر  ایـران،  در  ویـروس  پـی شـیوع کرونـا  در 
تعلیـق کـرد. را  ایـران  بـه  پروازهایـش 

بـه گـزارش ایلنا به نقـل از روت آنالین شـرکت هواپیمایی 
قطـر ایـر الیـن اعـالم کـرد کـه از روز 25 فوریـه بـه مـدت 
دو هفتـه پروازهایـش بـه ایـران بـه جـز تهـران را تعلیـق 

می کنـد. 
پروازهـای ایـن شـرکت هواپیمایـی بـه مقصـد و از مبـدا 
تهـران نیـز از هفتـه ای 20 پـرواز بـه هفـت پـرواز کاهـش 

می یابـد.

چین 5 هزار کیت تشخیص 
کرونا به ایران هدیه کرد

تعلیق پروازهای قطر 
ایرالین به ایران

رییـس جمهـوری گفت: هیچ تصمیمـی بـرای قرنطینه محل 
یـا شـهری مطرح نیسـت، تصمیم گیری در مـورد تعطیلی و یا 
ایجـاد هرگونـه محدودیت به خاطر کرونا با سـتاد ملی مبارزه با 
کرونا اسـت.به گزارش خبرآنالین به نقل  از پایگاه اطالع رسـانی 
ریاسـت جمهوری، حجت االسـالم و المسلمین حسن روحانی 
با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای قرنطینه محل یا شهری 
مطرح نیسـت و مردم به شـایعات توجه نکنند، گفت: تصمیم 
گیـری در مورد تعطیلی و یـا ایجاد هرگونه محدودیت به خاطر 

کرونـا با سـتاد ملی مبارزه با کرونا اسـت.

بودجــه  الیحــه  تلفیــق  رییــس کمیســیون  نایــب 
ــر  ــیون 60 لیت ــن کمیس ــه ای ــاس مصوب ــت: براس گف
ــد. ــاص می یاب ــا اختص ــه خودروه ــوروزی ب ــن ن بنزی
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  یوســف نژاد  علی اصغــر 
ــته کمیســیون  ــح روز گذش ــه جلســه صب ــاره ب ــا اش ب
ــه  تلفیــق الیحــه بودجــه اظهــار کــرد: براســاس مصوب
کمیســیون مقــرر شــد بــرای تعطیــالت نــوروز 60 
ــه  ــه ســهمیه کارت هــای ســوخت اضاف ــن ب ــر بنزی لیت

شــود.

 تصمیمی برای قرنطینه محله و 
شهر ی نداریم

۶0 لیتر بنزین نوروزی به 
خودروها اختصاص یافت
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

نمایشگاه »داوینچی« در »لوور« رکورد زددیوار استخوانی؛ مقصد گردشگری جدیدی در بلژیک

دیــواری از جمجمــه و ســایر اســتخوان های 
بــدن انســان کــه در نزدیکــی کلیســای جامــع 
در بلژیــک کشــف شــده به تازگــی در فهرســت 

مراکــز گردشــگری ایــن کشــور قــرار گرفــت.
بــه نوشــته روزنامــه فرانســوی لوفیــگارو، ایــن دیــوار در نزدیکــی گورســتانی قدیمی 
قــرار دارد و در ســال گذشــته طــی کاوش هــا بــرای آماده ســازی و افــزودن آن بــه 
فهرســت مراکــز بازدیــد گردشــگران، بیــش از 800 اســکلت از آن خارج شــده اســت.
کشــف دیــواری ســاخته شــده از اســتخوان انســان در بلژیــک موضوعــی 
شــگفت انگیز بــود و بــه گفتــه روبــن ویالئــر )Ruben Willaert( مســئول هیــات 
کاوشــگران باستان شــناس، ایــن دیــوار در سراســر کشــور نظیــر نــدارد. ایــن دیــوار 
Saint-( ــاُون ــن ب ــع س ــای جام ــی کلیس ــهر گان )Gand( نزدیک ــز ش در مرک
Bavon( کــه بــا ســبک معمــاری گوتیــک بــه قــرن شــانزدهم تعلــق دارد، قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن کلیســا پیشــتر نیــز بــه دلیــل ســالن کُــر زیبــا و میزبانــی از 
ــام  ــه ن ــدری ب ــر مشــهور یوهانــس دی آیــک )Jan Van Eyck(، نقــاش فالن اث
ســتایش بــره یکــی از مقاصــد گردشــگری بلژیــک محســوب می شــد.دی آیــک از 

بهتریــن نقاشــان ســده 15 )میــالدی( در شــمال اروپــا بــود. تابلــوی ســتایش بــره، 
اثــر نقاشــی ســه لته بــر روی چــوب اســت کــه از نخســتین مــوارد اســتفاده از رنــگ 
ــرن  ــوار ق ــه روغــن محســوب می شــود. اســتخوان های تشــکیل دهنده دی ــا پای ب
هــا قدمــت دارنــد و کارشناســان آنهــا را متعلــق بــه انســان هایی می داننــد کــه در 
 ،)Janiek De Gryse( ــز ــک دو گری ــا هشــتم می زیســتند. یانی ــرن پنجــم ت ق
باستان شــناس بلژیکــی دیگــری، تاریــخ ســاخت دیــوار را قــرن هفتــم یــا هشــتم 
اعــالم کــرده و معتقــد اســت هنــوز تحقیقــات زیــادی بایــد روی ایــن یافتــه صورت 
گیــرد. بــه نوشــته لوفیــگارو، یکــی از احتمــاالت در مــورد ایــن دیــوار اشــباع شــدن 
گورســتان نزدیــک دیــوار اســت. به گفتــه ویالئــر، احتمــال دارد بــا اشــباع شــدن 
گورســتان، قبــور قدیمــی بــرای اســتفاده جدیــد بــاز شــده باشــند و از آنجــا که طبق 
بــاور مســیحیت امــکان بــه دور انداختــن اســتخوان ها نبــوده، اســتخوان های باقــی 
مانــده در دیــواری جــای داده شــدند. ماجــرای ایــن دیــوار هــر چــه باشــد، امــروز 
مقصــد تــازه ای بــرای گردشــگران اســت؛ آنهــا مــی تواننــد بــه قرن هــا پیــش ســفر 

کــرده و دیــواری از 800 اســکلت را بــه وزن پنج هــزار کیلــو ببیننــد.

ـــی«   ـــاردو داوینچ ـــزرگ »لئون ـــگاه ب نمایش
گرامیداشـــت  مناســـبت  بـــه  کـــه 
پانصدمیـــن ســـالروز درگذشـــت ایـــن 
ـــزار  ـــانس برگ ـــت رنس ـــره دس ـــد چی هنرمن
شـــده بـــود، چنـــدی پیـــش بـــه کار خـــود خاتمـــه داد و یـــک رکـــورد 
ـــم زد. ـــس رق ـــوور« پاری ـــوزه »ل ـــرای م ـــگان را ب ـــداد بازدیدکنن ـــد از تع جدی
ـــوع 1,071,840  ـــوز، در مجم ـــت نی ـــل از آرت ن ـــه نق ـــنا و ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــاردو  ـــار »لئون ـــر آث ـــرای تماشـــای نمایشـــگاه کم نظی ـــان ب ـــر از سراســـر جه نف

ـــد. ـــد کردن ـــوور« بازدی ـــی« از » ل داوینچ
ـــاردو داوینچـــی« ســـبب  آمـــار چشـــمگیر بازدیدکننـــدگان در نمایشـــگاه »لئون
شـــد تـــا رکـــورد پیشـــین بیشـــترین بازدیـــد از یکـــی از نمایشـــگاه های 
ــق  ــال 2018 تعلـ ــروا« در سـ ــگاه »اوژن دوالکـ ــه نمایشـ ــه بـ ــوور« کـ » لـ
داشـــت، شکســـته شـــود. در ســـال 2018 در مجمـــوع 540 هـــزار نفـــر از 

نمایشـــگاه »اوژن دوالکـــروا« بازدیـــد کردنـــد.
ـــدگان از نمایشـــگاه  ـــه بازدیدکنن ـــمار روزان ـــه شـــده، ش ـــار ارائ ـــر اســـاس آم ب

ـــید. ـــر می رس ـــزار نف ـــدود 10 ه ـــه ح ـــی« ب »داوینچ
اگرچـــه 46 ســـانس اضافـــه ای کـــه بـــه بازدیدکننـــگان ایـــن امـــکان را 
ـــن  ـــاال رفت ـــز در ب ـــد نی ـــد کنن ـــگاه بازدی ـــن نمایش ـــب از ای ـــا 10 ش ـــی داد ت م
ـــن  ـــانس های ای ـــداد س ـــدن تع ـــه ش ـــا اضاف ـــود. ب ـــر نب ـــی تاثی ـــار ب ـــن آم ای
ـــش  ـــد افزای ـــا 20 درص ـــز ت ـــوور« نی ـــوزه »ل ـــان م ـــداد کارکن ـــگاه تع نمایش
ـــت  ـــرت آور اس ـــرد :»حی ـــالم ک ـــه ای اع ـــوور« در بیانی ـــوزه »ل ـــر م یافت.مدی
کـــه یـــک هنرمنـــد ایتالیایـــی رنســـانس حتـــی پـــس از گذشـــت 500 
ـــون  ـــزد. اکن ـــادی را برمی انگی ـــردم ع ـــرت م ـــوز حی ســـال از درگذشـــتش هن
ـــت در گردهـــم  ـــن اســـت: موفقی ـــه افتخـــار م ـــه مای ـــه وجـــود دارد ک دو نکت
ـــی از  ـــا و دوم میزبان ـــی« در یکج ـــار »داوینچ ـــداد آث ـــترین تع آوردن بیش
چنیـــن تعـــداد چشـــمگیری از مخاطبـــان.« از جملـــه مهم تریـــن آثـــار 
ـــت  ـــت مالکی ـــه تح ـــا« ک ـــوی صخره ه ـــه »بان ـــوان ب ـــگاه می ت ـــن نمایش ای
همیـــن مـــوزه اســـت اشـــاره کـــرد. مســـئوالن مـــوزه »لـــوور« بـــرای برگـــزاری 
ــر  ــای سراسـ ــری و موزه هـ ــات هنـ ــزرگ از موسسـ ــگاه بـ ــن نمایشـ ایـ

ـــد. ـــت گرفتن ـــی« را امان ـــار »داوینچ ـــی از آث ـــان برخ جه

 پیام
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از اجرای عملیات  میراث

مرمتی در خانه تاریخی ناظران مشهد خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون گردشـگری کیش بـا اعالم شـرایط فورس مـاژور در این 
جزیـره، از هتل هـا و مراکـز اقامتـی خواسـت تمـام رزروهـا از 
تاریـخ اول تـا چهارم اسـفندماه کنسـل شـوند و وجـوه دریافتی 

عینا مسـترد شـود.
 مجیـد مالنوروزی در نامه ای قوانین کنسـلی رزرو مراکز اقامتی 
کیـش در شـرایط بحرانـی را اعالم کرد: »بـا توجه به توصیه های 
اکیـد بهداشـتی در شـرایط کنونـی کشـور و ضرورت پیشـگیری 
از  مناسـب از سـالمت آحـاد جامعـه و خـودداری مسـافران 
سـفرهای غیرضـروری بـه جزیـره کیـش، به اسـتناد مـاده 25 
آیین نامـه ایجـاد، اصـالح، تکمیـل، درجه بنـدی و نرخ گـذاری 
تاسیسـات گردشـگری و نظـارت بـر آن هـا مصـوب سـال 94 
هیات مدیـره وزیـران و بـا توجـه بـه قانـون اقامـت در شـرایط 
بحرانـی، مـاده 12، چنان چـه به علت خاصـی، رخدادهـا، بالیای 
طبیعـی، دالیـل امنیتـی و حوادثی که خارج از کنتـرل و اراده دو 
طـرف باشـد، رزرو انجام شـده لغـو می شـود  و وجـوه دریافتـی 

بایـد عینا مسـترد شـود.
از ایـن رو  تمـام رزروهـای مراکـز اقامتی در این جزیـره از تاریخ 
اول اسـفند تـا چهـار اسـفند بـه دلیـل شـرایط فـورس مـاژور 
پیش آمـده کنسـل شـوند، بدیهـی اسـت رزروهایی کـه از تاریخ 
پنجم اسـفند به بعد صورت می گیرد و بنا بر درخواسـت مهمان 

لغـو شـود، شـامل مقررات جـاری کنسـلی اتاق خواهد شـد.
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  معـاون گردشـگری  بـه  نامـه  ایـن 
گردشـگری و صنایـع دسـتی، رییـس هیـات مدیـره جامعـه 
هتلـداران کشـور، رییـس انجمـن دفاتـر خدمـات مسـافرتی 
و هوایـی، رییـس جامعـه هتلـداران و مراکـز اقامتـی کیـش و 
جامعـه دفاتـر خدمات مسـافرت هوایی و جهانگـردی در کیش 
رونوشـت شـده اسـت.«همچنین رامیـن مهماندوسـتـ  دبیـر 
جامعـه هتلـداران کیـشـ  پیـرو ایـن نامـه  خطـاب بـه هتل ها 
و مراکـز اقامتـی کیـش اعـالم کرد: »بـا توجه به شـیوع بیماری 
کرونـا و خـودداری مسـافران از سـفر و بـا توجـه بـه تاکیـد و 
توصیـه مسـؤوالن بهداشـت و سـالمت کیـش و همچنین طبق 
مـاده 12 قانون اقامت در شـرایط بحرانـی، مبنی بر رخداد بالیای 
طبیعـی،   دالیـل امنیتـی و حوادثـی که خـارج از کنتـرل و اراده 
دو طـرف باشـد، رزرو انجام شـده لغو و وجـوه دریافتی باید عینا 

مسـترد شود.

سوژه
کیش برای کنسلی 

اقامت شرایط 
خاص اعالم کرد

زمزمه های انتقال موزه تاریخ طبیعی اصفهان به بیشه ناژوان

ضرورت حفاظت پویا در ناژوان

بـه  بنـا  تاریـخ طبیعـی اصفهـان  مـوزه 
هیـچ  می شـود  برخـی گفتـه  اظهـارات 
تـاالر  تاریخـی  بنـای  بـا  سـنخیتی 
تیمـوری نـدارد بایـد بـه مکان مناسـب 
نهادهایـی  شـود،  منتقـل  دیگـری 
پیشـنهاد انتقـال آن را بـه بیشـه ناژوان 
کارشناسـان  از  جمعـی  می دهنـد، 
بارگـذاری  کـه  پیشـنهادی  می گوینـد 
مجـدد در ریه تنفسـی اصفهـان و گامی 
ایـن  دیگـر در مخـدوش کـردن منظـر 

شـد. خواهـد  طبیعـی  پهنـه 
شـهرداری و میـراث فرهنگـی اصفهـان  

را  سـنتی  هنرهـای  مـوزه  ایجـاد 
کاربـری مناسـب بـرای تـاالر تیمـوری 
می داننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه از 
سـویی خریـداران مجموعه مـوزه تاریخ 
طبیعـی تـالش می کننـد در ایـن بنـای 
تاریخـی بمانند و همچنـان این کاربری 
را حفـظ کننـد و از سـویی دیگـر برخـی 
نهادهـا از جمله شـهرداری، سـاز انتقال 
مـوزه تاریـخ طبیعـی به نـاژوان را کوک 
گذشـته  در  پیشـنهاد  ایـن  کرده انـد. 
بارهـا بـه مرحوم دکتـر جعفریـان، بانی 
بـود  شـده  داده  طبیعـی  تاریـخ  مـوزه 
ایـن  فعلـی  بـه صاحبـان  و حـاال هـم 
مجموعـه پیشـنهاد شـده اسـت. سـوال 
ایـن اسـت؛ حـاال کـه قـرار اسـت ایـن 

مـوزه تاریـخ طبیعـی به جایی مناسـب 
انتقـال پیـدا کنـد، چـرا پـای آن را بـه 
بیشـه نـاژوان بـاز می کننـد؟ در حالـی 
بارگذاری هـا  و  سـاز  و  سـاخت   کـه 
می گیـرد  نشـانه  را  نـاژوان  هویـت 
سـاختمان  بایـد  کـه  مـوزه ای  چگونـه 
بـه  می توانـد  باشـد  داشـته  مجهـزی 

ایـن بیشـه منتقـل شـود؟
نامناسـب  ایـن سـالها کاربری هـای  در 
بـا چهـره طبیعـی نـاژوان کـه بایـد بـا 
باغ هـا و بیشـه ها دیـده شـود، بـر گرده 
سـنگینی  طبیعـی  تاریخـی  پهنـه  ایـن 

کـرده اسـت.
پروانه هـا  بـاغ  پرنـدگان،  بـاغ  از 
فضاهـای  تـا  گرفتـه  خزنـدگان  و 

و کافـی  چـون کارتینـگ  ای  تفریحـی 
طبیعـی  چهـره  رسـتوران،  و  شـاپ 
زیـادی  حجـم  و  مخـدوش  را  نـاژوان 
بیشـه ای  بـه  را  بازدیدکننـدگان  از 
می کشـاند کـه بیشـتر باغ هـا و مـزارع 
کـه  اسـت  باغدارانـی  و  کشـاورزان 
همیشـه از در امـان نبـودن محصـوالت 
دلزدگـی  دارنـد.  باغ هایشـان گالیـه  و 
از  بیـن رفتـن بسـیاری  از  و  باغـداران 
روشـن  منظـر  همیـن  از  هـم  باغ هـا 
سـبز  کـه  امـری  اسـت؛  واضـح  و 
و  می کنـد  تهدیـد  را  نـاژوان  مانـدن 
قـوت  را  جدیـد  بارگذاری هـای  ایجـاد 

. می بخشـد
بـاغ  ایجـاد  تازگـی  بـه  گرچـه 
نـاژوان  در  اصفهـان  گیاه شناسـی 
برنامـه  همچنـان  امـا  شـد  متوقـف 
احـداث باغ هـای موضوعـی چـون بـاغ 
زنبـق، انـواع پرچیـن، بـاغ رز و باغ ملل 
بـه قـوت خـود باقـی سـت. باغ هایـی 
کـه هیـچ مناسـبتی بـا بیشـه زارهـا و 
باغ هـای میـوه ناژوان ندارند و سـازمان 
پارک هـا  و فضـای سـبز شـهرداری آنها 
را بـرای سـبز مانـدن نـاژوان بـه خـورد 

می دهـد. نـاژوان  طبیعـی  پهنـه 
ایجـاد  از  دیگـر  زمزمه هـای  امـا  حـاال 
مـوزه  عنـوان  تحـت  جدیـد  بارگـذاری 
تاریـخ طبیعـی در ایـن بیشـه شـنیده 
طرح هـای  برنامه ریـزی  می شـود.  
سـنگینی  سـایه  همیشـه  گردشـگری 
اینهـا  همـه  و  نـاژوان  سـر  بـر  بـوده 
بـردن  بیـن  از  و  نابـودی  بهـای  بـه 
ایـن پهنـه طبیعـی کهـن بـوده اسـت. 
تاریـخ طبیعـی در کل دنیـا  موزه هـای 
و  هسـتند  دانشـگاه ها  کنـار  در  بیشـتر 

بیشـتر موزه های دانشـگاهی محسـوب 
می شـوند. بنابرایـن ایـن مـوزه بایـد از 
سـوی دانشـگاه حمایت شـود و مکانی 
اختیـار  در  بایـد  اسـتاندارد  و  نوسـاز 
داده شـود. قـرار  مـوزه  ایـن  صاحبـان 

در ایـن میـان انتقـال مجموعـه تاریـخ 
طبیعـی بـه مکانـی مثـل پـارک علـم و 
تحقیقاتـی  علمـی  در شـهرک  فنـاوری 
بیشـه  تـا  اسـت  منطقی تـر  اصفهـان 

نـاژوان.
انجمـن  عضـو  سـپنتا،  شـاهین 
بـه  بـاره  ایـن  در  اصفهـان  دوسـتداران 
ایرنـا گفـت: اگـر بخواهیـم مـوزه تاریخ 
طبیعـی اصفهـان را بـه مـکان مناسـبی 
آن مـکان  بـه طـور قطـع  منقـل کنیـم 
نـاژوان نخواهـد بـود. وی یـادآور شـد 
سـال های  در  کـه  هایـی  بارگـذاری   :
گذشـته در نـاژوان انجـام شـده اعـم از 

آکواریـوم و کارتینـگ  بـاغ پروانه هـا و 
ایـن بیشـه  از ظرفیـت  و غیـره بیـش 
طبیعـی اصفهـان بـوده و ایـن اماکن با 
تاسیسـات جنبـی خـود مثـل پارکینگ 
محیـط  از  بخشـی  عمـل  در  غیـر  و 
و  تخریـب  را  نـاژوان  بیشـه  طبیعـی 

کرده انـد. اشـغال 
تاریخـی  مـوزه  انتقـال  افـزود:  وی 
طبیعـی بـه نـاژوان در عمـل پافشـاری 
بر اشـتباهات گذشـته اسـت. حتی اگر 
قـرار شـود مـوزه در محـل فعلـی بـاغ 
پروانه هـا دایـر شـود بـاز هـم ایـن کار 
نیسـت.  چـون همیـن محـل  اصولـی 
بـاغ پروانه هـا و سـایر تاسیسـاتی کـه 
خـارج از ظرفیـت ناژوان بـه آن تحمیل 
شـدند بایـد بـه تدریـج طـی سـال های 
آینـده از نـاژوان خـارج شـوند و محیط 

طبیعـی نـاژوان آزادسـازی شـود.

ــگری  ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
از بازدیــد  و صنایــع دســتی گیــالن 
واحدهــای  بــر  نظــارت  تشــدید  و 
به منظــور  اســتان  گردشــگری 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش جلوگی

داد. خبــر 
انتخابــی مدیــر کل  امیــر  شــاهرود 
و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی، 
ــفندماه  ــنبه 7 اس صنایع دســتی چهارش
ــر  ــت: »ب ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع 98 ب

اســاس دســتور قضایــی دادســتان 
ــر  ــارت ب ــی اداره نظ ــتان و هماهنگ اس
اماکــن عمومــی پلیــس امنیــت بــا 
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــات  ــان در تاسیس ــه قلی ــه هرگون عرض
ــی و  ــوز غیرقانون گردشــگری دارای مج
ــاهده  ــورت مش ــت و در ص ــوع اس ممن
ــا  ــط ب ــردن ضواب ــت نک ــف و رعای تخل
واحدهــای متخلــف برخــورد جــدی 

صــورت خواهــد پذیرفــت.«

امیرانتخابــی بــا اشــاره بــه شــیوع 
ویــروس کرونــا و لــزوم انجــام اقدامات 
»برگــزاری  اعــالم کــرد:  پیشــگیرانه 
هرگونــه جشــن و مراســم در واحدهــای 
ــه  ــوع و ب ــگری ممن ــی و گردش پذیرای
او  اســت.«  شــده  ابــالغ  واحدهــا 
ــه تمامــی هتل هــا و مراکــز  افــزود: »ب
اقامتــی تحت پوشــش اداره کل اســتان 
بــا  مقابلــه  بهداشــتی  دســتورالعمل 
ویــروس کرونــا ابــالغ شــده اســت 
مراقبت هــای  مذکــور  واحدهــای  و 
بهداشــتی و ضدعفونــی تجهیــزات را 
بــر  نظــارت  کرده اندهمچنیــن  آغــاز 
ایــن واحدهــا ادامــه خواهــد داشــت.«

تشدید نظارت و بازدید از 
واحدهای گردشگری گیالن

کاخ صفی آباد بهشهر مرمت و 
بازگشایی می شود

وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت: کاخ صفی آبـاد بهشـهر 
مازنـدران مرمـت و بـرای بازدیـد مـردم، بازگشـایی خواهـد شـد.

 علی اصغـر مونسـان افـزود: ایـن بنـا از نظـر فنـی و سـاختاری نیـاز به مرمـت دارد 
و تـالش می کنیـم در ایـن بنـا مرمـت علمـی انجـام شـود و همزمان بحـث برنامه 
محتوایـی و تبدیـل شـدن این کاخ بـه موزه نیز در حال انجام اسـت.او افـزود: برای 
تأمیـن اعتبـار، نامـه ای را بـه سـازمان برنامـه و بودجه ارسـال کردیم تا بودجـه ای را 

بـرای مرمـت بنا تخصیـص دهند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی تصریح کرد: پس از تأمین اعتبار، 
ایـن بنـا مرمـت و استحکام بخشـی می شـود و سـپس بـرای بهره بـرداری و بازدید 
عالقه منـدان بازگشـایی می َشود.مونسـان اظهارکـرد: تمامـی کارهایـی که قرار اسـت 
بر روی کاخ صفی بهشـهر انجام شـود با همکاری دسـتگاه های ذیربط در اسـتان و 

اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی مازنـدران خواهد بود.
ایـن بنـا در سـال 1010 هجـری قمـری بـه فرمـان شـاه عباس سـاخته شـده. شـاه 
عبـاس اول، از نظـر عالقـه منـدی بـه فرزنـد دل بنـد خویش ایـن بنـا را کاخ صفی 
آبـاد نـام گـذاری کرد. بنا بر روایـت مورخان دیوارهای درونی کاخ دارای نقاشـی های 

گوناگـون بـوده کـه متاسـفانه امـروزه، اثـری از آن بر جای نمانده اسـت. 

ته
نک

حشـمت هللا انتخابـی، سـخنگوی شـورای هماهنگی سـازمان 
هـای مردم نهاد زیسـت محیطی بر این باور اسـت که حفاظت 
نـاژوان باید حفاظت پویا باشـد و در عیـن حال تغییرات  نباید 

ماهیت نـاژوان را تغییر دهد. 
وی در ایـن بـاره بـه خبرنـگار ایرنا گفـت: مـا نمی توانیم بگویم 
ناژوان بایسـتی  به شـکل اولیـه اش و کامل بـدون هیچ دخل 
و تصرفـی حفـظ شـود. توقعـی کـه مـا بایـد در مـورد نـاژوان 
داشـته باشـیم ایـن اسـت کـه تغییـرات جزیـی بـدون آنکـه 
ماهیـت نـاژوان را بـه هـم بریـزد ایجـاد شـود و ضمـن حفظ 
درخـت زارها، سـاخت و سـاز نامانوس در این مـکان نباید اجرا 

شود.
ایـن فعال محیط زیسـت اصفهان بـا تاکید بر ارزشـمند بودن 
مـوزه تاریـخ طبیعی اصفهـان افزود: جایـی که بـرای این موزه 
بایـد در نظـر گرفـت بایـد بر اسـاس دانـش مـوزه داری تاریخ 
طبیعی باشـد. مـوزه تاریخ طبیعی سـالن های خیلـی مجهز و 

پیشـرفته نیـاز دارد و این کار نبایـد در ناژوان انجام شـود.

میراثمیراث

راه اندازی ۱9 موزه جدید در آذربایجان شرقی »نقشه خوانی قالی« خراسان جنوبی ملی شد
»هنـر نقشـه خوانی در خراسـان 
جنوبـی کـه ماننـد نقـاط مختلف 
کشـور بـا گویـش و زبـان ویـژه 
مختلـف  نسـل های  بـه  خـود 
منتقل شـده اسـت، بـا عنـوان »دانش و فن بومی و سـنتی 
نقشـه خوانی قالـی« در فهرسـت میـراث ناملموس کشـور به 
ثبت رسـید.« سـیداحمد برآبادی - مسـئول حوزه پژوهش 
دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  اداره کل 
خراسـان جنوبـی - سـابقه قالی بافـی در منطقـه قهسـتان و 
بـه خصـوص رواج روزافـزون آن را در دوره تیمـوری کـه در 
و هنـری  پایتخـت سیاسـی  عنـوان  بـه  زمـان هـرات  آن 
انتخـاب شـد، دارای نقـش مهمـی در گسـترش فـرش و 
فرش بافـی و تجـارت آن در منطقـه ایالـت قهسـتان قدیـم 

دانسـت و گفـت: نقش های موسـوم بـه هراتی کـه به همان 
طـرح »ریزه ماهـی« معـروف اسـت، هنـرِ دسـِت هنرمنـدان 
ایرانـی و خراسـانی بـود کـه در کارگاه های هرات مشـغول به 
طراحـی نقشـه های قالـی بودند.او سـفارش های متعـدد در 
آن زمـان را عاملـی دانسـت کـه منجـر بـه ابداع روشـی برای 
سرعت بخشـی بـه بافـت و جفتی بافـی قالی هـا شـده بـود 
و در نهایـت بـه مهـارت نقشـه خوانی تبدیـل شـد و افـزود: 
از یـک سـو نوجوانـان و کـودکان منطقـه کـه در کار بافـت 
مشـارکت داشـتند به دلیل نداشـتِن سواد نقشـه خوانی نیاز 
بـه ابـداعِ روشـی بـرای آمـوزش نقشـه داشـتند و از سـوی 
دیگـر خوش آهنـگ شـدن و مـوزون بـودن کلمـات و اصوات 
می توانسـت در سرعت بخشـی بـه یادگیری کـودکان و حفظ 

سـریع کلیدهـای نقشـه خوانی کمـک کنـد.

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
آذربایجــان شــرقی از افزایــش 
تعــداد 19 مــوزه بــه موزه هــای 
ــر  اســتان طــی هفتــه میــراث فرهنگــی ســال آتــی خب

داد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ اداره کل می
آذربایجــان شــرقی، مرتضــی آبــدار بــا بیــان اینکــه 
موزه هــا نمــودی از داشــته های تاریخــی، فرهنگــی و 
هویتــی یــک ملــت اســت، ادامــه داد: »موزه هــا اهمیــت 
ــل  ــی مل ــی و بین الملل ــیم چهــره مل ــزایی در ترس بس

ــه  ــه ای رو ب ــوان دریچ ــوزه به عن ــوان از م ــته و می ت داش
ــرد.« ــی یادک ــگری فرهنگ ــعه گردش ــم انداز توس چش

او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آذربایجان شــرقی همواره 
در عرصــه مــوزه داری یکــی از اســتان های پیشــرو  بــوده 
و اســتمرار در ایــن امــر را در راســتای توســعه گردشــگری 
فرهنگــی منطقــه در رأس اقدامــات ویــژه خود قــرار داده، 
گفــت: »آذربایجــان شــرقی از پیشــگامان مــوزه داری در 
کشــور محســوب می شــود و اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری اســتان در نظــر دارد بــا برنامه ریــزی و 
مشــارکت بــا دســتگاه ها و نهادهــای ذی مدخــل تــا 
هفتــه میــراث فرهنگــی ســال آتــی، 19 مــوزه بــه مجموع 

ــد.« ــای اســتان بیافزای موزه ه
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رهاســازی مرکبــات پوســیده داخــل ســورتینگ 
حاشــیه  در  اســتاندارد  غیــر  ســوله های  و  هــا 
مازنــدران  اصلــی  جاده هــای  و  رودخانه هــا 
ــد  ــان تهدی ــه همچن ــاری ک ــال ج ــوص در س بخص
ــه  ــن خط ــات ای ــر باغ ــر س ــه ای ب ــس مدیتران مگ
ــر بازگشــت  ــگ خط شــمال کشــور وجــود دارد ، زن
ــدا در آورده  ــه ص ــار ب ــتانه به ــت را در آس ــن آف ای

ــت. اس
ــا از حاشــیه جــاده  ــگار ایرن ــی خبرن ــزارش میدان گ
ــه  ــدران  موســوم ب ــای روســتایی در شــرق مازن ه
ــهر  ــکاء و بهش ــای ن ــتان ه ــا در شهرس ــاده دری ج
کــه بیشــترین ســورتینگ و ســوله هــای غیــر 
ــود  ــق وج ــن مناط ــات در ای ــو مرکب ــتاندارد دپ اس
ــتگاه  ــدارهای دس ــود هش ــا وج ــت ب دارد ، حاکیس
هــای متولــی ، همچنــان دپــوی مرکبــات پوســیده 
در حاشــیه جــاده هــا و یــا ریختــن آنهــا بــه 
ــز  ــون نی ــه دارد و تاکن ــا ادام ــه ه ــل رودخان داخ
ــان  ــا متخلف ــا ب ــن دســتگاه ه ــرم ای برخوردهــای ن
زیســت محیطــی در ایــن حــوزه کارســاز نبــوده 

ــت. اس
اگــر چــه مســئوالن ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــدران مــی گوینــد کــه در ســال زراعــی جــاری  مازن
ــردن  ــا ک ــادی ره ــد زی ــا ح ــا ت ــا هشــدارهای آنه ب
ــی و  ــای اصل ــیه جادهه ــات پوســیده در حاش مرکب
ــه  ــبت ب ــا نس ــه ه ــل رودخان ــا در داخ ــن آنه ریخت
ــی مشــاهده  ســنوات گذشــته کاهــش داشــت ، ول
حجــم زیــادی از مرکبــات پوســیده در مناطــق 
ــرای باغــات دارای  مختلــف اســتان خطــر جــدی ب
ــه  میــوه هــای بهــاری اســت کــه بیــش از هــر گون
ــه ای  ــس مدیتران ــیب مگ ــرض آس ــری در مع دیگ

قــرار دارنــد. بــر اســاس آمارهــای رســمی بیــش از 
ــه  ــد و ب ــدران تولی ــاری در مازن ــوه به ــه می 20  گون

ــازار عرضــه مــی شــود. ب
ــول  ــن محص ــون ت ــاالنه 2.2 میلی ــدران س در مازن
مرکبــات تولیــد مــی شــود کــه بیــش از 30 درصــد 
از ایــن محصــول بــرای مصــرف شــب عیــد در 
ســورتینگ هــا و ســوله هــای مجــاز و غیــر مجــاز 
ــتی  ــار سرانگش ــه آم ــود ک ــی ش ــازی م ــره س ذخی

ــا 10 درصــد از ایــن  نشــان مــی دهــد حداقــل 5 ت
ــتانداردهای  ــت اس ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــات ب مرکب
ــا  ــده آنه ــی رود و عم ــن م ــداری از بی الزم در نگه
نیــز نیــز بــه دلیــل عــدم پیــش بینــی مــکان دفــن 
ــا  ــا و ی ــاده ه ــیه ج ــاورزی ، در حاش ــماند کش پس
ــتای  ــار روس ــود. دهی ــی ش ــا م ــا ره ــه ه رودخان
برگــه شهرســتان میانــدرود کــه همــه ســاله شــاهد 
رهــا شــدن حجــم زیــادی از مرکبــات پوســیده 
باغــداران ایــن روســتا و روســتاهای اطــراف در 
ــگار  ــه خبرن ــت ، ب ــکارود اس ــه ن ــیه رودخان حاش
ایرنــا گفــت : بخــش زیــادی از رهاســازی مرکبــات 

ــی  ــی و حت ــای اصل ــاده ه ــیه ج ــیده در حاش پوس
جــاده هــای روســتایی و ریختــن آن در داخــل 
ــت  ــه اس ــورتینگ داران منطق ــا کار س ــه ه رودخان
ــی  ــن کار م ــه ای ــت ب ــه دس ــی ک ــداد باغداران و تع

ــت. ــمار اس ــت ش ــد، انگش زنن
ــا  ــاری ه ــزود : دســت دهی حســن اســفندیاری اف
ــه  ــی ک ــورتینگ داران متخلف ــا س ــورد ب ــرای برخ ب
ایــن کارهــا را انجــام مــی دهنــد از لحــاظ قانونــی 
خالــی اســت و تذکــرات چندیــن بــاره مــا بــه 
ایــن افــراد نیــز تاکنــون نتوانســت بــه طــور کامــل 
جلــوی ایــن کار را بگیــرد و همچنــان ایــن معضــل 

در بخــش زیــادی از منطقــه بــه خصــوص حاشــیه 
ــه دارد. ــا ادام ــه ه رودخان

ــه  ــه ب ــوع زبال ــر ن ــن ه ــد اســت :  ریخت وی معتق
ــون پیچــی مــی شــوند  ــات کــه نایل خصــوص مرکب
ــن  ــازی ای ــوده س ــن آل ــه  ضم ــل رودخان ــه داخ ب
معبــر آبــی روســتایی، آبزیــان داخــل رودخانــه 
ــاند  ــودی کش ــه ناب ــر ب ــای اخی ــال ه ــز در س را نی
ورود  بــه  نیــز  متخلفــان  ایــن  بــا  برخــورد  و 
دســتگاههای متولــی ســازمان جهادکشــاورزی و 
محیطزیســت نیــاز دارد کــه تاکنــون کمتــر بــه ایــن 

کار مبــادرت کردنــد.

زنگ خطر برگشت مگس مدیترانه به مازندران 
بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۲0  گونه میوه بهاری در مازندران تولید و به بازار عرضه می شود

 انتخـاب راههـاي دم دسـتي و نداشـتن آگاهي براي بدسـت آوردن كود آلي از محـل دفن فني ضايعات 
كشـاورزي به ويژه مركبات دور ريختني سـبب شـد تا امسـال چهره زيسـت محيطي حاشـيه رودخانه ها 
و سـواحل مازندرانـي خـزر رنـگ نارنجي به خود بگيـرد. در حالي كه بـه گفته كارشناسـان ، ضايعات ميوه 
باغهـا بـا دفن فنـي مي تواند تبديـل به كود آلي شـود، برخـي از باغداران مازنـدران براي تميـز كردن باغ 
هـا ،ميـوه هـاي ضايعاتـي را بـه جـاي دفن بـه رودخانه ها يـا كنار جـاده ها مـي ريزند. به نظر مي رسـد 
،سـهل انـگاري و آگاهـي كم برخـي از باغـداران در نحوه امحـاء و دفن فني ميوه هـاي ضايعاتي مركبات 
كـه امسـال بـه دليـل وجود بـرف و يخبندان ، بيشـتر از سـال هاي گذشـته روي دسـت باغـداران مانده 

است،مشـكل زيسـت محيطي رودخانه ها و سـواحل را بيشتر كرد.

بـرای  تاکنـون سـازمان جهـاد کشـاورزی  رازجویـان: 
مدیریت پسـماند این بخش هیچ اقدامـی انجام نداده 
و حتـی طـرح سـاماندهی پسـماند کشـاورزی کـه می 
توانـد عوارض بیشـتری را برای محیط زیسـت به دنبال 
داشـته باشـد، انجـام نـداد. جهادکشـاورزی بـه عنوان 
متولـی بخـش کشـاورزی موظـف اسـت تا نسـبت به 
سـاماندهی پسـماند این بخـش نیز تمام تـالش خود 

را بـه کار گیرد

رئیــس اداره حفاظــت و محیــط زیســت 
حــال  در  گفــت:  ورامیــن  شهرســتان 
حاضــر در تــاالب بندعلــی خــان بــا توجــه 
ــش  ــاالب رخ داده بی ــه ت ــری ک ــه آبگی ب
از 6 هــزار پرنــده وجــود دارد و مهاجــرت 
پرنــدگان بــه ورامیــن بــا توجــه بــه 
وجــود آب در تــاالب بنــد علــی خــان 

ــت. ــوده اس ــوب ب ــیار خ بس
اداره  رئیــس  محمــدی  گل  منصــور 
حفاظــت و محیــط زیســت شهرســتان 
خبرنــگار  بــا  وگــو  گفــت  در  ورامیــن 
ــور  ــوص حض ــن در خص ــارس از ورامی ف
پرنــدگان در تــاالب بندعلــی خــان، اظهــار 
ــال  ــان در ح ــی خ ــاالب بندعل ــت: ت داش
حاضــر بــا توجــه بــه بارندگــی هــای 
اخیــری کــه اتفــاق افتــاد از وضعیــت 

آبگیــری خوبــی برخــوردار اســت.
وی افــزود: اخیــرًا پرندگانــی همچــون 
غــاز و اردک در تــاالب ورامیــن دیــده 
ــحالی  ــای خوش ــن ج ــه ای ــود ک ــی ش م

ــت. اس
ایــن مســئول بیــان داشــت: در حــال 
حاضــر در تــاالب بندعلــی خــان بــا توجــه 
ــش  ــاالب رخ داده بی ــه ت ــری ک ــه آبگی ب
از 6 هــزار پرنــده وجــود دارد و مهاجــرت 
پرنــدگان بــه ورامیــن بــا توجــه بــه 
وجــود آب در تــاالب بنــد علــی خــان 

ــت. ــوده اس ــوب ب ــیار خ بس
ــزی  ــن چی ــت: در ورامی ــدی گف گل محم
هــای  ســفره  آب  تزریــق  نــام  بــه 
زیرزمینــی نداریــم یعنــی آبــی کــه از 
طریــق چــاه هایــی کــه حفرشــده اســت 
وجــود نــدارد و ایــن نفــوذ آب بــه صــورت 

ــت. ــی اس طبیع
رئیــس اداره حفاظــت و محیــط زیســت 
شهرســتان ورامیــن بیــان کــرد: ایــن 
کــه  باالدســت  قســمت  در  موضــوع 
در حــوزه پاکدشــت مــی باشــد آنجــا 
مصنوعــی  هــای  حوضچــه  یکســری 
ســفره هــای زیرزمینــی اســت ولــی 
نیســت  مــا  کاری  حــوزه  در  چــون 

نــدارم. اطالعــات کاملــی 

گی
ود

گرد و غبار 13 شهر خوزستان را فراگرفتآل
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان وقـوع 
را گـزارش کـرد.  اسـتان  شـهر   13 در  غبـار  و  گـرد 
بیشـترین گـرد و غبـار در شـوش بـا چهـار برابرحـد 
اسـت  حالـی  در  ایـن  شده اسـت،  ثبـت  مجـاز 
بارندگـی  شـاهد  دیـروز  خوزسـتان  نقـاط  بیشـتر  کـه 
بـود. میـزان گـرد و غبـار در شـوش 600 میکروگـرم  شـدید 
برمترمکعـب، بنـدر امـام 598 میکروگـرم برمترمکعـب، ماهشـهر 
552 میکروگـرم برمترمکعـب، اهـواز 513 میکروگـرم برمترمکعـب، 
خرمشـهر 501 میکروگـرم برمترمکعـب، شـادگان 471 میکروگـرم 
برمترمکعـب، اندیمشـک 332 میکروگـرم برمترمکعب، سوسـنگرد 
317 میکروگـرم برمترمکعب، رامشـیر 310 میکروگـرم برمترمکعب، 
میکروگـرم   239 حمیدیـه  برمترمکعـب،  میکروگـرم   266 آبـادان 
برمترمکعـب، شوشـتر 251 میکروگـرم برمترمکعـب و رامهرمـز 198 

اسـت. بـوده  برمترمکعـب  میکروگـرم 
حد مجاز غبار در هوا 150 میکروگرم برمترمکعب اسـت.

9 شـهر خوزسـتان روز سـه شـنبه درگیـر گـرد و غبار بودنـد و میزان 
گـرد وغبـار در آبـادان بـه 7.5 برابـر حدمجاز رسـید. اهـواز همزمان 

شـاهد بارندگـی نیز بوده اسـت.

اداره کل مدیریـت بحـران خوزسـتان صبـح امـروز در اطالعیـه ای  
بـا اشـاره بـه اطالعیـه مرکـز ملـی پایـش و هشـدار سـریع گـرد و 
خـاک هواشناسـی خوزسـتان اعـالم کـرده اسـت که یک تـوده گرد 
و خاک روی کشـورهای عراق و عربسـتان تشـکیل شـده  که انتظار 
تاثیـر ایـن تـوده و کاهـش دیدافقی و افزایش آالینـده گرد و خاک 
در مناطـق مرکزی،غربـی و جنوبـی اسـتان در روز چهارشـنبه  پـس 

از خـروج سـامانه بارشـی پیش بینی شـده اسـت.
بـه  بـاش  آمـاده  تـداوم  اعـالم  ضمـن  خوزسـتان  بحـران  سـتاد 
فرمانداری هـا و سـتادهای بحـران شهرسـتان ها دسـتور داده اسـت 
کـه صـدور هشـدار، اتخـاذ تمهیـدات الزم واقدامـات پیشـگیرانه، 
اطـالع رسـانی مسـتمر و ارائه توصیه هـای ایمنی و بهداشـتی مانند 
پرهیـز از تـردد غیرضـروری و درصـورت لـزوم اسـتفاده از ماسـک 
مناسـب و توجـه بـه سـایر توصیـه هـا، هشـدارها و نـکات ایمنـی 
ارائـه شـده بـه شـهروندان به ویـژه بیمـاران، کـودکان، سـالمندان و 
افـراد سـاکن در مناطـق در معـرض خطـر وزش باد، گـرد و خاک و 
آلودگـی هـوا، اتخـاذ سـایر تدابیـر الزم برای پیشـگیری یـا کاهش 

آثـار حـوادث احتمالـی را در دسـتورکار قـرار دهنـد.

در روزهــای اخیــر بارندگــی در کشــور فراگیــر شــده اســت امــا 
ــی  ــران کم آب ــوی جب ــت ج ــن وضعی ــان ای ــه کارشناس ــه گفت ب

را نکــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آخریــن گزارش هــای ســازمان 
هواشناســی از ابتــدای ســال آبــی تاکنــون بارش هــا در کشــور 
ــش  ــدت افزای ــن بلندم ــه میانگی ــبت ب ــد نس ــدود 14 درص ح
یافتــه اســت. بــر اســاس همیــن آمــار، ســال گذشــته نیــز بــا 
ــدت در  ــد م ــه بلن ــبت ب ــا نس ــه بارش ه ــل توج ــش قاب افزای
ــر  ــال های اخی ــوب س ــای خ ــم. بارش ه ــه بودی ــور مواج کش
ــد کــه کشــور وارد دوره  ممکــن اســت ایــن تصــور را ایجــاد کن
اســت.  بارش هــا جبــران شــده  ترســالی شــده و کمبــود 
ــد  ــه برخــی کارشناســان و مســئوالن تاکی ــن درحالیســت ک ای
را  خشکســالی ها  نمی توانــد  بارش هــا  ایــن  کرده انــد کــه 

ــد. ــران کن جب
اصغــر دانشــیان - معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و 
ــا  ــن ب ــش از ای ــط زیســت - پی ــس ســازمان محی ــور مجل ام
اشــاره بــه اینکــه موضــوع کــم آبــی در کشــور موضــوع جــدی 
ــار  ــم، اظه ــر را بخوری ــب بارندگی هــای اخی ــد فری اســت و نبای
ــور از  ــانگر عب ــه نش ــچ وج ــه هی ــوع ب ــن موض ــود: ای ــرده ب ک
امانــت دار  مــا  نیســت.  ترســالی  بــه  ورود  و  خشکســالی 
آینــدگان هســتیم امــا بیــش از 120 درصــد از ذخایــر آب هــای 
ــده  ــای آین ــل ه ــه نس ــی ب ــه نوع ــتفاده و ب ــی را اس زیرزمین

خیانــت کرده ایــم.
ســازمان  بحــران  مدیریــت  و  خشکســالی  ملــی  مرکــز 
ــه  ــت ک ــر داده اس ــود خب ــزارش  خ ــن گ ــی در آخری هواشناس
97 درصــد مســاحت کشــور بــا خشکســالی مواجــه اســت 

همچنیــن در مقیــاس بلنــد مــدت 47 درصــد مســاحت کشــور 
دچــار خشکســالی شــدید و 10 درصــد دچــار خشکســالی 

ــت. ــدید اس ــیار ش بس
ابوالقاســم  نیــز  مــاه  فروردیــن  بارندگی هــای  از  پــس 
ــرل ســیالب و آبخــوان داری  ــر کنت ــرکل دفت حســین پور - مدی
ــه  ــود ک ــه ب ــزداری – گفت ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــالن  ــور بی ــی کش ــم و اصل ــت های مه ــای دش ــده آبخوان ه عم
منفــی و تــراز آبــی بســیار پایینــی دارنــد کــه بــه هیچ وجــه بــا 

ــوند. ــادل نمی ش ــوب متع ــارش خ ــک دوره ب ی
بــه گفتــه وی همچنیــن بــر اســاس آخریــن ارزیابــی ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بیــش از دو میلیــارد متــر 
ــی  ــت اثربخش ــه عل ــا ب ــه در آبخوان ه ــش تغذی ــب افزای مکع
فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری اتفــاق افتــاده اســت 
امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه بیــالن آبخوان هــای 
ــت های  ــای دش ــده آبخوان ه ــت. عم ــده اس ــت ش ــور مثب کش
مهــم و اصلــی کشــور بیــالن منفــی و تــراز آبــی بســیار پایینــی 
دارنــد کــه بــه هیچ وجــه بــا یــک دوره بــارش خــوب متعــادل 
آبخوان هــای  از  بعضــی  شــاید  چنــد کــه  هــر  نمی شــود 
کوچــک کــه فشــار زیــادی روی آن هــا نبــود و کســری مخــزن 
زیــادی نداشــتند بــه علــت تغذیــه طبیعــی ناشــی از بارش هــا 

ــند. ــده باش ــادل ش ــوان داری متع ــای آبخ و طرح ه
در حــال حاضــر بارندگی هــای دو روز اخیــر ســبب شــده اســت 
کــه در اســتان هایی از جملــه لرســتان، کرمانشــاه و تهــران 
بارش هایــی خوبــی داشــته باشــیم امــا کارشناســان همچنــان 
ــت.  ــه اس ــالی مواج ــا خشکس ــور ب ــه کش ــد ک ــدار می دهن هش
محمدرضــا احمــد نســب  - قائــم مقــام شــرکت آب و فاضــالب 

اســتان تهــران – در گفــت و گــو بــا یــک شــبکه رادیویــی اظهــار 
ــان و 1.1  ــک درصــد از مســاحت کل جه ــران ی ــرد: کشــور ای ک
درصــد جمعیــت کــره زمیــن را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
امــا ایــن در شــرایطی اســت کــه فقــط 0.36 درصــد مســاحت 
آبــی جهــان را دارد. بــه گفتــه وی طبــق آمارهــای جهانــی اگــر 
میــزان شــاخص ســرانه آب بــرای هــر نفــر طــی ســال در هــر 
کشــور بیشــتر از 1700 متــر مکعــب شــود آن کشــور کمبــود آب 
ــرای  ــک ســال ب ــر ســرانه آب طــی ی ــا اگ نخواهــد داشــت ام
هــر نفــر بیــن 1000 تــا 1700 متــر مکعــب باشــد آن کشــوردچار 

تنــش آبــی و کــم آبــی خواهــد شــد.
قائــم مقــام شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران ادامــه داد: 
ســرانه آب تجدیــد شــونده در ایــران تقریبــا کمتــر از 1000متــر 
مکعــب اســت و ایــن یعنــی کشــور مــا در هــر شــرایطی حتــی 
ــن  ــت. در ای ــران آب اس ــورهای دارای بح ــزو کش ــی ج بارندگ
ــه دلیــل مصــرف و جمعیــت بیشــتر و  میــان اســتان تهــران ب
ــی  ــق آب ــران مطل ــق دارای بح ــزو مناط ــی ج ــع آب ــود مناب کمب

تلقــی مــی شــود.

کاهــش محســوس و بــه حداقــل رســیدن تلفــات پرنــدگان 
ــه  ــی میانکال ــاالب بین الملل ــی ت ــش مازندران ــر در بخ مهاج
ــوان  ــه عن ــم ب ــم بوتولیس ــی س ــه کارای ــد ک ــان می ده نش
ــر  ــای اخی ــرما و بارندگی ه ــه س ــه ب ــا توج ــات ب ــل تلف عام

ــت. ــه اس ــن رفت ــا از بی تقریب
بین المللــی  تــاالب  در  مهاجــر  پرنــدگان  تلفــات  علــت 
ــن  ــارم بهم ــه از چه ــدران ک ــتان مازن ــرق اس ــه در ش میانکال
مــاه شــروع شــده بــود ، طبــق اعــالم رســمی ســازمان 
دامپزشــکی کشــور مســمومیت طبیعــی و یــا همــان بیمــاری 

بارندگی ها جبران کم  آبی را نمی کند

شکار

محیط 
زیست

کشف گونه ی جدیدی از »کفش دوزک« در یزد

پایان فصل شکار در گیالن؛ با شکارچیان 
متخلف برخورد می شود

کل  اداره  کارشـناس  یـزد 
یـزد  اسـتان  زیسـت  محیـط 
جدیـدی  گونـه  کشـف  از 
و  یـزد  در  دوزک  کفـش  از 

داد. خبـر  »شـیرکوه«  عنـوان  بـا  آن  نامگـذاری 
»مهـدی زارع خورمیـزی« در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
بـه شناسـایی و ثبـت گونـه جدیـد  بـا اشـاره  ایسـنا، 
کفـش دوزک در ارتفاعـات شـیرکوه یـزد، اظهـار کـرد: 
ایـن کفشـدوزک بـه نـام »شـیرکوه« نامگذاری شـد که 
ایـن عنـوان، بـه شـیرکوه کـه یکـی از مناطق کشـف آن 

اسـت، اشـاره دارد.
نیـز  ایـن کفشـدوک  هـای  ویژگـی  بـا  رابطـه  در  وی 
تصریـح کـرد: انـدازه ایـن کفـش دوزک 3.76 تا 4.31 
 Adalia « میلـی متـر بـوده و میان گونـه جدید و گونـه
مولریـن  تقلیـدی  رابطـه   »  bipunctata f. typica

)نوعـی هورمـون( برقـرار اسـت.
بـه گفتـه ایـن کارشـناس محیـط زیسـت، گونـه جدیـد 
تنهـا کفـش دوزکـی اسـت کـه در ارتفاعـات بـاال حـدود 

2960 تـا 3155 متـر در شـیرکوه زندگـی مـی کنـد.
 پراکنـش جهانـی ایـن کفشـدوزک را در شـیرکوه یزد و 
کوهبنـان کرمـان عنـوان کـرد و گفـت: طـی مطالعـه ای 
کـه بـه تازگی انجام شـده، یـک گونه جدید کفشـدوزک 
بـرای جهـان علم شناسـایی و توصیـف و اخیرا در مجله 
عتبرتریـن  زم  عنـوان کییـا  بـه   Zookeys تخصصـی 

مجـالت بیـن المللی منتشـر شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، اهمیـت ایـن کفشـدوزک بـا نـام علمـی 
»Oenopia shirkuhensis« و کفشـدوزک »شیرکوه« 
نقـش بسـیار مهـم آن در کنتـرل جمعیت آفـات گیاهی 
در طبیعـت اسـت. ایـن کارشـناس بـا بیـان ایـن کـه 
پناهـگاه حیـات وحـش شـیرکوه کـه بـه تازگـی ارتقـا 
سـطح پیـدا کـرده، جزیره ای سـبز در دل کویـر مرکزی 
شـود،  مـی  محسـوب  ارزشـمند  زیسـتگاهی  و  ایـران 
تنـوع  یـک  دارای  زیسـتگاه کوهسـتانی  ایـن  گفـت: 
زیسـتی غنـی و شایسـته توجـه ویـژه بـوده و تاکنـون 
چندیـن گـزارش جدیـد از گونـه هـای جانـوری از جمله 
جونـدگان و بندپایـان در ایـن منطقـه ثبت شـده اسـت.

طبـق اعـالم یـگان حفاظـت 
محیط زیسـت گیـالن، فصـل 
شـکار در این اسـتان به پایان 
رسـیده بنابراین هرگونه شکار 
و حضـور در مناطـق تحـت مدیریـت محیـط  زیسـت با 

سـالح شـکاری ممنـوع اعـالم شـده اسـت.
بـر اسـاس اعـالم یـگان حفاظـت محیط  زیسـت گیالن 
و طبـق دسـتورالعمل های صـادره در حـال حاضـر فصل 
شـکار در این اسـتان به پایان رسـیده اسـت بنابراین با 
پایـان اعتبار پروانه های شـکار صادره بـرای افراد، هرگونه 
شـکار و حضـور در مناطـق تحـت مدیریـت حفاظـت 

محیـط  زیسـت با سـالح شـکاری ممنـوع اعالم شـد.
فرمانـده یگان حفاظت محیط زیسـت گیالن در گفت وگو 
با خبرنگار تسـنیم در رشـت، ضمن تأکید ویژه بر مسئله 
پایان فصل شـکار در این اسـتان اظهار داشـت: پرسـنل 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان گیـالن در طول 
فصـل شـکار عـالوه بر پایـش مناطـق تحـت مدیریت، 

امسـال مأموریت هـای زیـادی در راسـتای برخـورد بـا 
متخلفـان به انجام رسـاندند.

شـکار  پروانه هـای  اعتبـار  پایـان  اکبری پـور  ساسـان 
صـادره و ممنوعیـت هرگونـه شـکار و حضـور در مناطـق 
تحت مدیریت محیط زیسـت با سـالح شـکاری را مورد 
تأکیـد قـرار داد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکه عمـالً فصل 
شـکار در گیـالن برای شـکارچیان بـه پایان رسـیده، اگر 
افرادی اقدام به شـکار غیرمجاز کنند ادوات آنان توسـط 

مأمـوران محیـط زیسـت توقیف می شـود.
وی بـا بیـان اینکه عـالوه بر توقیـف ادوات، شـکارچیان 
غیرمجـاز امـکان اخـذ پروانه شـکار در سـال بعـد را نیز 
از دسـت می دهنـد تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه حضـور 
پرنـدگان در تاالب هـای گیـالن و مناطـق تحت مدیریت 
سـازمان محیـط زیسـت تـا پایـان امسـال و بازگشـت 
دوره  اتمـام  از  پـس  خـود  سـرزمین های  بـه  آن هـا 
زمسـتان گذرانی هرگونـه اقـدام بـه شـکار ممنـوع اعالم 

می شـود.     

کشف حیوانات غیرمجاز در بازار آبزیان نواب
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران از کشف و ضبط تعدادی ازگونه های حیات وحش 
در بازار خرید و فروش آبزیان نواب در گشت و پایش مأموران یگان حفاظت این اداره طی روز 
)6و7 اسفندماه( خبر داد.

گزارش 

مهاجرت ۶ هزار 
پرنده به تاالب 

بندعلی خان

۲1 شهر آلوده جهان در هندهوا
 IQAir ــوای ــت ه ــی کیفی ــزارش 2019 جهان در گ
ــال  ــان در س ــهرهای جه ــن ش ــت آلوده تری فهرس

2019 میــالدی منتشــر شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا،  در ایــن فهرســت هنــد بــا 21 
ــام نخســت  ــان، مق ــوده جه شــهر از 100 شــهر آل

ــه را  ــا بیشــترین میــزان آلودگــی ب در میــان کشــورهایی ب
ــت  ــهر نخس ــن از 10 ش ــت. همچنی ــاص داده اس ــود اختص خ

دارنــد. قــرار  هنــد  در  شــهر  شــش  دنیــا،  آلــوده 
ــار  ــت اوت ــاد در ایال ــهر قاضی آب ــده، ش ــالم ش ــدول اع در ج
ــرار  ــان ق ــهرهای جه ــن ش ــدر آلوده تری ــد در ص ــرادش هن پ

ــت. ــه اس گرفت
از ســوی دیگــر پکــن کــه ســال ها در شــمار آلوده تریــن 
شــهرهای جهــان محســوب می شــده اکنــون بــا اتخــاذ تدابیــر 
محیــط زیســتی بــرای اولیــن بــار از جمــع 200 شــهر نخســت 
ایــن فهرســت خــارج شــده اســت. بــا ایــن حــال از 100 شــهر 

ــن هســتند. ــان از کشــور چی ــان، 48 شــهر همچن ــوده جه آل
ــد  ــاد و رائی ون ــه، فیصل آب ــن حــال ســه شــهر گوجرانوال در عی
ــد.  ــرار دارن ــان ق ــوده جه ــهر اول آل ــان 10 ش ــتان در می پاکس

متوســط ذرات معلــق کوچک تــر از 2.5 میکــرون در ایــن 
ــش  ــزان ش ــن می ــه ای ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــور 65.8 ب کش
برابــر میزانــی اســت کــه آژانــس محافظــت از محیــط زیســت 

ــاز دانســته اســت. ــده آن را مج ــاالت متح ای
جهانــی  ســازمان  براســاس  آالینده هــا  اســتاندارد  میــزان 
بهداشــت 10 واحــد در میلیــارد اســت. در حــال حاضــر قوانیــن 
ــق در  ــت ذرات معل ــاز غلظ ــد مج ــر ح ــا حداکث ــه اروپ اتحادی
ــن  ــال ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــرده اس ــن ک ــد معی ــوا را 25 واح ه
عــدد در برخــی از کشــورها از جملــه اســترالیا حداکثــر 7 

ــت. ــده اس ــف ش ــد تعری واح
بــرای  میکــرون   2.5 از  کوچک تــر  میکروســکوپی  ذرات 
بــدن مضــر محســوب می شــوند چــرا کــه می تواننــد بــه 
ــاوی  ــن ذرات ح ــد. ای ــوذ کنن ــی نف ــای قلب ــش ها و رگ ه ش
ــیاه  ــن س ــا و کرب ــولفات، نیترات ه ــون س ــی همچ آالینده های
ــث  ــد باع ــا می توان ــرض آن ه ــن در مع ــرار گرفت ــتند و ق هس
ــتم  ــالل در سیس ــروز اخت ــی و ب ــای قلب ــه ناراحتی ه ــال ب ابت

ــود. ــدن ش ــی ب ایمن

هوا

ــت  ــرل کیفی ــرکت کنت ــالم ش ــاس اع ــر اس ب

ــت روز  ــوای پایتخ ــت ه ــران کیفی ــوای ته ه

ــت. ــاک اس ــرایط پ ــاه( در ش ــفند م )7 اس

ــه گــزارش ایســنا، براســاس اعــالم شــرکت  ب

میانگیــن  تهــران  هــوای  کیفیــت  کنتــرل 

کیفیــت هــوای پایتخــت طــی 24 ســاعت گذشــته 35 و 

هــوا در شــرایط پــاک بــود. ایــن شــاخص هم اکنــون 26 

ــاک اســت. ــوا در شــرایط پ و ه

 )AQI( ــن گــزارش شــاخص کیفیــت هــوا ــر اســاس ای ب

بــر  می شــود.  تقســیم بندی  اصلــی  دســته  پنــج  بــه 

اســاس ایــن تقســیم بندی از عــدد صفــر تــا 50 هــوا 

پــاک، از 51 تــا 100 هــوا قابــل قبول)ســالم( یــا متوســط، 

از 101 تــا 150 هــوا ناســالم بــرای گروه هــای حســاس، از 

ــا  ــرای همــه گروه هــا، از 201 ت ــا 200 هــوا ناســالم ب 151 ت

ــا 500 شــرایط کیفــی  300 هــوا بســیار ناســالم و از 301 ت

ــاک اســت. هــوا خطرن

گفتنــی اســت در هــوای پــاک کــه بــا رنــگ ســبز نشــان 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1678 |  پنجشنبه  8  اسفند  1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

در بخــش زیــادی از منطقــه بــه خصــوص حاشــیه 
ــه دارد. ــا ادام ــه ه رودخان

ــه  ــه ب ــوع زبال ــر ن ــن ه ــد اســت :  ریخت وی معتق
ــون پیچــی مــی شــوند  ــات کــه نایل خصــوص مرکب
ــن  ــازی ای ــوده س ــن آل ــه  ضم ــل رودخان ــه داخ ب
معبــر آبــی روســتایی، آبزیــان داخــل رودخانــه 
ــاند  ــودی کش ــه ناب ــر ب ــای اخی ــال ه ــز در س را نی
ورود  بــه  نیــز  متخلفــان  ایــن  بــا  برخــورد  و 
دســتگاههای متولــی ســازمان جهادکشــاورزی و 
محیطزیســت نیــاز دارد کــه تاکنــون کمتــر بــه ایــن 

کار مبــادرت کردنــد.

ــه  ــات پوســیده ب ــن مرکب ــل ریخت اســفندیاری دلی
ــود  ــا را نب ــا حاشــیه جــاده ه ــه و ی داخــل رودخان
مــکان مناســب بــرای دفــن پســماند کشــاورزی در 
ــه  حاشــیه روســتا دانســت و گفــت : روســتاییان ب
دلیــل ایــن کــه مرکبــات نایلــون پیجــی مــی شــود، 
ــه  ــد و ب ــا داخــل زمیــن ندارن ــه دفــن آنه رغبتــی ب
اجبــار آنهــا را در ایــن مــکان هــا رهــا مــی کننــد تــا 

خــود را خــالص کننــد.
وی اضافــه کــرد : البتــه ســورتینگ داران طبــق 
دســتورالعمل محیــط زیســت موظفنــد تــا پســماند 
خــود را از طریــق پیمانــکاران بخــش خصوصــی در 

ــتایی  ــا روس ــهری و ی ــای ش ــه ه ــو زبال ــکان دپ م
ــاالی حمــل تاکنــون  ــه دلیــل هزینــه ب ــد کــه ب ببرن
کمتــر بــه ایــن کار دســت زدنــد و اعتبــار دهیــاری 
هــا نیــز اجــازه چنیــن کاری را نمــی دهــد. معــاون 
ــاورزی  ــازمان جهادکش ــی س ــدات گیاه ــود تولی بهب
مازنــدران هــم گفــت کــه در ســال جــاری بــا 
ورود ســازمان متبوعــش و هشــدارهای الزم بــه 
زیــادی  حــد  تــا  باغــداران  و  داران  ســورتینگ 
رهاســازی مرکبــات پوســیده در حاشــیه جــاده 
هــا و ریختــن آن بــه داخــل رودخانــه هــا کاهــش 
چشــمگیری داشــت، ولــی همچنــان در برخــی 

ــن  روســتاها ســورتینگ داران و حتــی باغــداران ای
ــد. ــی دهن ــام م کار را انج

ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــادری در گف ــد به مجی
افــزود : در ســال جــاری بخشــداران نیــز بــه ایــن 
ــاز  ــن معضــل نی ــان ای ــد و پای ــدا کردن کار ورود پی
ــه  ــاری ک ــال ج ــتری دارد و در س ــان بیش ــه زم ب
ــود دارد،  ــان وج ــه ای همچن ــس مدیتران ــر مگ خط
ــت بیشــتری  ــا دق ــات ب ــن پســماند مرکب ــد دف بای

ــال شــود. دنب
وی گفــت : بــرای جلوگیــری از خطــر دوبــاه مگــس 
ــدران  ــتانداری مازن ــتی در اس ــه ای ، نشس مدیتران
ــی  ــای دولت ــازمان ه ــد و ادارات و س ــکیل ش تش
ــای  ــج ه ــا نارن ــدند ت ــف ش ــا موظ ــهرداری ه و ش
ــا 15  ــر ت ــان را حداکث ــر روی درخت ــده ب ــی مان باق
ــن دســتورالعمل  ــد و ای ــاه  برداشــت کنن اســفند م
نیــز بــه تمــام دســتگاههای اداری و شــهرداری هــا 

ابــالغ شــده اســت.
 : افــزود  مازنــدران  جهادکشــاورزی  معــاون 
رهاســازی  مشــاهده  صــورت  در  شــهروندان 
و  هــا  رودخانــه  حاشــیه  در  پوســیده  مرکبــات 
خیابــان اصلــی مــی تواننــد گــزارش آن را بــه 
مدیریــت جهادکشــاورزی در شهرســتان هــا اعــالم 
کننــد و مــا بــا متخلفــات برخــورد مــی کنیــم.
ــچ  ــون هی ــاری تاکن ــال ج ــزود : در س ــادری اف به
شــکایتی از ســوی مــردم در ایــن مــورد بــه دوایــر 
جهادکشــاورزی اســتان مازنــدران نرســید. مدیــرکل 
ــتگاه  ــه دس ــت ک ــم گف ــدران ه ــت مازن محیطزیس
متبوعــش طبــق قانــون ناظــر عالیــه در حــوزه 
ــی  ــش نظارت ــه نق ــه ای ک ــه گون ــت ب ــماند اس پس
ــه  ــن حــوزه از جمل ــا در ای ــر ســایر ســازمان ه را ب
جهادکشــاورزی دارد و قطعــا در نشســت های آینده 
ــتگاههای  ــه از دس ــن زمین ــماند در ای ــروه پس کارگ
متولــی عملکردشــان اخــذ مــی شود.حســینعلی 
ابراهیمــی کارنامــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود 
: در ســنوات گذشــته نیروهــای محیــط زیســت 
ــن  ــدند و چندی ــی ش ــود م ــاط وارد گ ــن ارتب در ای
ــد،؛  ــام دادن ــان را انج ــا متخلف ــورد ب ــز برخ ــار نی ب
ــروس  ــروز وی ــل ب ــه دلی ــاری ب ــال ج ــی در س ول
بوتیســم در تــاالب میانکالــه و ادامــه رونــد کنــد آن 
ــا  ــارزه ب ــای محیطزیســت ســرگرم مب ــام نیروه تم
ایــن ویــروس و جمــع آوری الشــه هــای پرنــدگان 
ــه  ــر رودخان هســتند و کمتــر زمــان بــرای نظــارت ب

ــد. هــا دارن

ساالنه در مازندران 
تن  میلیون  هفت 

کشاورزی  محصول 
تولید می شود که 

بر اساس اعالم 
عمرانی  معاون 

مازندران  استانداری 
میزان تولید پســماند 

کشاورزی در این 
خطه شمال کشور 
کــه کاه و کلش نیز 

آنهاست دو  از جمله 
تا ســه برابر پسماند 

است که  خانگی 
حجم آن روزانه در 
استان سه هزار تن 

اعالم شده است.

زنگ خطر برگشت مگس مدیترانه به مازندران 
بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۲0  گونه میوه بهاری در مازندران تولید و به بازار عرضه می شود

کاهــش محســوس و بــه حداقــل رســیدن تلفــات پرنــدگان 
ــه  ــی میانکال ــاالب بین الملل ــی ت ــش مازندران ــر در بخ مهاج
ــوان  ــه عن ــم ب ــم بوتولیس ــی س ــه کارای ــد ک ــان می ده نش
ــر  ــای اخی ــرما و بارندگی ه ــه س ــه ب ــا توج ــات ب ــل تلف عام

ــت. ــه اس ــن رفت ــا از بی تقریب
بین المللــی  تــاالب  در  مهاجــر  پرنــدگان  تلفــات  علــت 
ــن  ــارم بهم ــه از چه ــدران ک ــتان مازن ــرق اس ــه در ش میانکال
مــاه شــروع شــده بــود ، طبــق اعــالم رســمی ســازمان 
دامپزشــکی کشــور مســمومیت طبیعــی و یــا همــان بیمــاری 

ــت. ــوده اس ــم ب بوتولیس
از آن جایــی کــه بیشــترین تلفــات پرنــدگان مهاجــر در 
منطقــه ای از میانکالــه بــوده کــه تــاالب ، آب راکــد و باتالقــی 
ــت  ــم را عل ــاری بوتولیس ــور بیم ــکی کش ــت ، دامپزش داش
مــرگ پرنــدگان کــرد و توضیــح داد کــه آب راکــد و باتالقــی 
ــه شــد  ــن منطق ــاه و آب در ای ــد ســم در گی ــه تولی منجــر ب
و بــا تغذیــه پرنــدگان از ایــن آب و گیــاه تلفــات بــه وجــود 

آمــده اســت.
ــط  ــتداران محی ــئوالن و دوس ــمی از مس ــای رس ــزارش ه گ

زیســت مازنــدران حاکیســت کــه در حــال حاضــر بــا توجــه 
بــه بارندگــی هــا و افزایــش ورودی آب ، مشــکل راکــد بــودن  
ــا  ــا ب ــی ه ــه محل ــاالب ک ــش از ت ــودن آن بخ ــی ب و باتالق
ــن  ــه همی ــده و ب ــع ش ــند رف ــی شناس ــان م ــه پای ــام قلع ن
ــن  ــال از بی ــز در ح ــه نی ــودن منطق ــمی ب ــرایط س ــل ش دلی

ــن اســت.  رفت
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــدران در گف ــکی مازن ــرکل دامپزش مدی
ــر بســیار  ــدگان در روزهــای اخی ــات پرن ــه تلف ــرد ک ــد ک تایی

ــم شــده اســت. ک
دکتــر سیدحســین رضوانــی افــزود : اگــر چــه تلفــات 
ــل  ــه صــورت کام ــوز ب ــذران هن ــدگان مهاجــر زمســتان گ پرن
ــه  ــیده اســت ب ــن رس ــل ممک ــه حداق ــا ب ــع نشــده ، ام قط
ــه  ــی در منطق ــت زن ــای گش ــروه ه ــی از گ ــه برخ ــوری ک ط
ــز  ــده را نی ــف ش ــده تل ــک پرن ــی ی ــاالب  حت ــیعی از ت وس

ــد.  ــی کنن ــدا نم پی
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه گشــت زنــی ، جمــع آوری و دفــن 
بهداشــتی الشــه هــای پرنــدگان بــدون درنــگ توســط پنــج 
گــروه در طــی روز همچنــان ادامــه دارد ، پیــش بینــی کــرد 
کــه تلــف شــدن پرنــدگان تــا زمــان بازگشــت ایــن پرنــدگان 
ممکــن اســت بــه صــورت حداقلــی و تصادفــی ادامــه یابــد.

ــت :  ــار داش ــن اظه ــدران همچنی ــکی مازن ــرکل دامپزش مدی
وضعیــت آب و باتالقــی بــودن منطقــه قلعــه پایــان میانکالــه 
کــه بیشــترین تلفــات در ایــن منطقــه رخ داده اســت ، 
تغییــر کــرده و بــه نظــر مــی رســد بــا جریــان آب و از بیــن 

رفتــن شــرایط باتالقــی ، ســم بوتولیســم نیــز کارایــی خــود 
را از دســت داده اســت.

ــم  ــه بوتولیس ــال ب ــدگان مبت ــه پرن ــن ک ــزود : ای ــی اف رضوان
بــا پــرواز در مســافت هــای مختلــف شــبه جزیــره میانکالــه 
ــا شــاهد وجــود  ــی شــوند  ، ســبب شــده اســت ت ــف م تل
ــه دار  ــاالب و ادام ــاط ت ــه نق ــده در هم ــف ش ــدگان تل پرن
شــدن وضعیــت باشــیم اگــر چــه بســیار کــم شــده اســت. 
ــد  ــالم و تاکی ــق اع ــه طب ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
گذشــته همچنــان شــرایط قرنطینــه ای بــر میانکالــه حاکــم 
ــت :  ــوع اســت ، گف ــه ممن ــن منطق ــدگان در ای و شــکار پرن
دامنپزشــکی مازنــدران همچنــان بــا قــوت و طبــق برنامــه در 

ــور دارد. ــه حض منطق
طبــق اعــالم رســمی و غیــر رســمی از تلفــات پرنــدگان 
ــتین  ــه نخس ــاه ک ــن م ــارم بهم ــه از چه ــر در میانکال مهاج
ــال  ــزار  ب ــدود 15ه ــون ح ــا کن ــده ت ــاهده ش ــات  مش تلف
ــزار  ــش از 18ه ــکی و بی ــوی دامپزش ــی از س ــده وحش پرن
بــال از ســوی محیــط زیســت در 12 گونــه از پرنــدگان 
ــات  ــزارش شــده اســت . بیشــترین تلف ــذران گ زمســتان گ
مربــوط بــه چنگــر و فالمینگــو بــوده اســت. همچنیــن 
مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه اســتمرار پایــش 
در  تلف شــده  پرنــدگان  از  نمونه بــرداری  و  زیســتگاه ها 
ــق  ــت دقی ــرای مشــخص شــدن عل ــت: ب ــرگان گف ــج گ خلی
ــی 70 شــاخص  ــه آب ــن پهن ــوری در ای ــای جان ــرگ گونه ه م

کیفــی آب ایــن خلیــج بررســی می شــود.

نفس های آخر سم بوتولیسم در بخش 
مازندرانی میانکاله

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  سرپرسـت  خوزسـتان 
خوزسـتان از صـدور مجـوز مالچ پاشـی در اسـتان توسـط اداره کل 

محیـط زیسـت خوزسـتان خبـر داد.
کـوروش کیانـی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهـار کرد: بـا هماهنگی و 
پیگیری های انجام شـده اداره کل محیط زیسـت خوزسـتان مجوز 
الزم بـرای مالچ پاشـی در مناطـق موردنظـر را صـادر کرده اسـت و 
ظـرف چنـد روز آینـده عملیـات مالچ پاشـی در ایـن مناطـق آغـاز 

خواهد شـد.
وی افـزود: هـم اکنـون در حـال بررسـی بـرای آغـاز عملیـات در 
خوزسـتان هسـتیم تـا بتوانیـم به هـر میزان کـه امکان آن باشـد 
در مناطـق خـارج از مناطـق حفاظت شـده محیـط زیسـت نسـبت 

بـه مالچ پاشـی اقـدام کنیـم.
سرپرسـت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزسـتان تصریح 
کـرد: در حـال حاضـر مسـاله و مشـکل خاصی در بحـث تامین و 
حمـل مالـچ بـه مناطقـی کـه قـرار اسـت کار مالچ پاشـی در آنجـا 
انجـام شـود وجـود نـدارد و مالچ موردنیاز نیز تامین شـده اسـت.
بـرای  کـه  مناطقـی  در  مالچ پاشـی  کار  کـرد:  عنـوان  کیانـی 
زیسـتگاه های طبیعـی خطرنـاک اسـت قطعـا انجـام نمی شـود 
و ایـن عملیـات فقـط در مناطقـی انجـام می گیـرد که ماسـه های 
متحـرک بـدون پوشـش وجـود داشـته باشـد زیـرا این ماسـه ها 
برای سـالمت زیسـتگاه ها و رویشـگاه طبیعی یک خطر به شـمار 

می آینـد و بایـد بـه وسـیله مالـچ پوشـش داده شـوند.
بـدون  متحـرک  ماسـه های  کـه  زمانـی  خاطرنشـان کرد:  وی 
پوشـش وجـود داشـته باشـد، وزش بـاد باعـث جابه جایـی آن ها 
می شـود و دیگـر پوشـش های منطقـه را نیـز مدفـون می کنـد. از 
ایـن رو بایـد در مناطقـی کـه ماسـه های متحـرک بدون پوشـش 
وجـود دارد نسـبت بـه پوشـش آن هـا بـا مالـچ یـا دیگـر روش ها 

اقـدام کرد. 

صدور مجوز مالچ پاشی 
از سوی محیط  زیست 

خوزستان

هشدار کارشناسان به پیامدهای 
تغییرات آب وهوایی

خبر

اطالعاتــی  و  نظامــی  امنیتــی،  کارشناســان   
آمریــکا هشــدار دادنــد، تغییــرات آب وهوایــی 
مــی توانــد بــه یــک تهدیــد »فاجعــه بــار« علیــه 

امنیــت جهــان تبدیــل شــود.
ــن  ــه ای ــان مربوط ــرز، کارشناس ــزاری رویت ــنبه خبرگ ــزارش روز سه ش ــه گ ب
تهدیــد را ناشــی از عوامــل مختلفــی از جملــه از دســت دادن معیشــت 
ــی  ــی ارزیاب ــواد غذای ــود آب و م ــی از کمب ــش ناش ــاری، چال ــردم، بیم م

ــد. کردن
ایــن گــروه از کارشناســان در گزارشــی کــه از ســوی یــک مرکــز غیرانتفاعــی 
ــد:  ــت، افزودن ــده اس ــر ش ــی منتش ــی و امنیت ــز آب وهوای ــه مرک ــوم ب موس
فشــارهای ناشــی از گــرم شــدن زمیــن می توانــد تنش هــای سیاســی، 
ناآرامی هــا و درگیری هــا را تشــدید کــرده و ضمــن دامــن زدن بــه تندروهــای 
ــد. ــی کن ــار فروپاش ــا را دچ ــی دولت ه ــازوکارهای امنیت ــونت طلبانه، س خش
ــا  ــگ زده در آفریق ــورهای جن ــت: کش ــده اس ــن آم ــزارش همچنی ــن گ در ای
ــق  ــا مناط ــد ام ــرض خطرن ــورها در مع ــر کش ــتر از دیگ ــه بیش و خاورمیان

صنعتــی نیــز در مقابــل چنیــن تهدیــدی آســیب پذیر هســتند.
در ســه دهــه آنیــده در صــورت بــروز ســناریوی کاهــش گرمــا، هــر منطقــه ای 
ــد  ــه خواه ــی مواج ــی و جهان ــت مل ــدید امنی ــای ش ــا تهدیده ــان ب در جه
ــا  ــه ب ــاری را در رابط ــه ب ــرایط فاجع ــن ش ــره زمی ــتر ک ــای بیش ــد. دم ش
ــاال  ــه احتم ــد آورد ک ــار خواه ــه ب ــرن 21 ب ــی در ق ــت جهان ــرات امنی خط

ــد. ــن می کن ــی را غیرممک ــرایط قبل ــه ش ــت ب بازگش
نگرانی هــا دربــاره تاثیــرات تغییــرات آب وهوایــی بــه درخواســت بــرای 
ــد گــرم شــدن زمیــن،  ــه ای و کاســتن از رون کاهــش انتشــار گازهــای گلخان
در بحبوحــه مــوارد گرمــای شــدید ناشــی از تغییــرات آب وهوایــی همچــون 

ــت. ــده اس ــر ش ــیل منج ــترده و س ــوزی های گس آتش س
ــرات  ــاره پیامدهــای تاثی ــز ســال گذشــته در گزارشــی درب ــل نی ســازمان مل

ــی هشــدار داد. ــرات آب وهوای ناشــی از تغیی
ــفندماه(  ــم اس ــنبه پنج ــروز )دوش ــه دی ــی ک ــان آمریکای ــزارش کارشناس  گ
ــاره جابه جایــی افــراد بــه دلیــل افزایــش دمــا،  منتشــر شــد، همچنیــن درب

ــد. ــدار می ده ــذا هش ــامیدنی و غ ــن آب آش ــش تامی ــالی و کاه خشکس
بــا کمیــاب شــدن منابــع، بیماری هــا  ایــن گــزارش آمــده اســت:  در 
گســترش می یابنــد و امنیــت مرزهــا و زیرســاختارها فــرو می پاشــد و 
ایــن امــر می توانــد بــه افراط گرایــی، جنایــت و قاچــاق انســان دامــن 
بزنــد. بــه گفتــه » رود شــونور « تحلیلگــر پیشــین اطالعاتــی آمریــکا و یکــی 
از نویســندگان ایــن گــزارش، بــا شــکنندگی بیشــتر کشــورها، آینــده تیــره و 

ــار اســت. ــاری در انتظ ت
ــای  ــی را افزایــش دم ــرات آب وهوای کارشناســان تهدیدهــای ناشــی از تغیی
ــان قــرن  ــا پای ــا دو درجــه ســانتیگراد ت ــزان بیــش از یــک ت ــه می زمیــن ب

حاضــر می داننــد.

آب و هوا

کشف یک مار رنگین کمانی در آمریکا
برای اولین بار در 50 سال گذشته، یک مار رنگین کمانی در جنگل فلوریدا در آمریکا مشاهده شد؛ این مار سمی 

نیست.
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مدیرکل پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی ضمن اشـاره 
به این که سـامانه بارشـی طی )8 اسـفندماه( از کشـور خارج می شـود، 
گفـت: طـی روزهـای جمعـه و شـنبه )9 و 10 اسـفندماه( جـوی آرام در 
بیشـتر مناطـق کشـور خواهیـم داشـت.صادق ضیائیـان در گفت وگـو با 
ایسـنا، اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشـه های پیشـیابی هواشناسـی، 
سـامانه بارشـی مستقر در کشور )7 اسـفندماه( در نوار غربی، دامنه های 
البرز و زاگرس، سـواحل دریای خزر، شـمال شـرق و با شـدت کمتر در 

مرکـز، شـرق و جنوب شـرق فعـال بود.
وی ادامـه داد: بـارش در غـرب و جنوب غرب، گاهـی همراه با رعد و برق 
و وزش بـاد شـدید در ارتفاعـات البـرز و زاگرس و بخش هایی از شـمال 
غرب به شـکل برف در سـواحل دریای خزر به شـکل باران و در شـمال 
شـرق بـه شـکل بـرف و بـاران پیش بینـی می شـود. همچنیـن شـدت 
بارش در لرسـتان، شمال خوزسـتان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و 
بویراحمـد، غرب اصفهان، کرمانشـاه، ایالم، کردسـتان، همـدان، مرکزی، 
قـم، قزویـن، البرز، تهران، مازندران، گلسـتان، خراسـان شـمالی و نیمه 

شـمالی خراسـان رضوی است.
مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی با اشـاره به 
این که به تدریج از اوایل امشـب از شـدت سـامانه بارشـی در نیمه غربی 
کشـور کاسـته می شود، تصریح کرد: این سـامانه فردا )8 اسفندماه( در 
خراسـان رضوی و خراسـان شـمالی سـبب بارش برف و باران می شود و 
در شـمال خراسـان جنوبی بارش پراکنده را به دنبال دارد. همچنین این 
سـامانه از اواخـر وقت فـردا به تدریج از کشـور خارج می شـود.ضیائیان 
بـا اشـاره بـه این کـه طـی روزهـای جمعـه و شـنبه )9 و 10 اسـفندماه( 
در بیشـتر مناطـق کشـور جـوی آرام حاکـم اسـت، تصریـح کـرد: از بعد 
از شـنبه تـا اواسـط روز یکشـنبه در بخش هایـی از شـمال غـرب، غـرب 
و غـرب سـواحل دریـای خـزر بـارش پراکنـده پیش بینی می شـود و به 
تدریـج از بعدازظهـر روز یکشـنبه و طـی روز دوشـنبه در نـوار شـمالی و 
بخش هایـی از غـرب بـارش بـاران و در مناطق مرتفع و سردسـیر بارش 
بـرف و در دامنه هـای جنوبـی البـرز واقـع در اسـتان های قزویـن، البرز، 

تهـران و سـمنان بـارش پراکنده خواهیم داشـت.      

خروج سامانه بارشی از 
کشور طی امشب
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تنفس هوای پاک در پایتختهوا
ــت  ــرل کیفی ــرکت کنت ــالم ش ــاس اع ــر اس ب

ــت روز  ــوای پایتخ ــت ه ــران کیفی ــوای ته ه

ــت. ــاک اس ــرایط پ ــاه( در ش ــفند م )7 اس

ــه گــزارش ایســنا، براســاس اعــالم شــرکت  ب

میانگیــن  تهــران  هــوای  کیفیــت  کنتــرل 

کیفیــت هــوای پایتخــت طــی 24 ســاعت گذشــته 35 و 

هــوا در شــرایط پــاک بــود. ایــن شــاخص هم اکنــون 26 

ــاک اســت. ــوا در شــرایط پ و ه

 )AQI( ــن گــزارش شــاخص کیفیــت هــوا ــر اســاس ای ب

بــر  می شــود.  تقســیم بندی  اصلــی  دســته  پنــج  بــه 

اســاس ایــن تقســیم بندی از عــدد صفــر تــا 50 هــوا 

پــاک، از 51 تــا 100 هــوا قابــل قبول)ســالم( یــا متوســط، 

از 101 تــا 150 هــوا ناســالم بــرای گروه هــای حســاس، از 

ــا  ــرای همــه گروه هــا، از 201 ت ــا 200 هــوا ناســالم ب 151 ت

ــا 500 شــرایط کیفــی  300 هــوا بســیار ناســالم و از 301 ت

ــاک اســت. هــوا خطرن

گفتنــی اســت در هــوای پــاک کــه بــا رنــگ ســبز نشــان 

ــت و  ــب اس ــوا مناس ــت ه ــرایط کیفی ــود، ش داده می ش

ــالم  ــوای س ــدارد. در ه ــان ن ــالمت انس ــرای س ــری ب خط

ــه رنــگ زرد شــناخته می شــود، کیفیــت هــوا قابــل  کــه ب

ــر  قبــول و غلظــت آالینده هــا کمتــر از حــدی اســت کــه ب

ســالمت انســان تاثیــر منفــی داشــته باشــد امــا در هــوای 

ناســالم بــرای گروه هــای حســاس کــه بــه رنــگ نارنجــی 

نشــانه گذاری می شــود، مقــدار AQI بیــن 101 تــا 150 

قــرار می گیــرد کــه در نتیجــه آن گروه هــای حســاس 

ــد داشــت. ــوا خواهن ــی ه ــری بیشــتری از آلودگ اثرپذی

در هــوای ناســالم کــه بــه رنــگ قرمــز اســت، کلیــه 

ــی  ــی از آلودگ ــرات ناش ــرض مخاط ــه در مع ــراد جامع اف

ــای  ــت گروه ه ــن اس ــی ممک ــد و حت ــرار می گیرن ــوا ق ه

ــر  ــزون ب ــوند. اف ــدیدتری ش ــوارض ش ــار ع ــاس دچ حس

ایــن در هــوای بســیار ناســالم کــه بــه رنــگ بنفــش 

نشــان داده می شــود و عــدد AQI بیــن 201 تــا 300 قــرار 

ــرای ســالمت  ــوارض جــدی ب ــروز ع ــال ب ــرد، احتم می گی

افــراد جامعــه افزایــش می یابــد.

ت
رخ

کاشت نهال و احداث فرش گل د
در راستای استقبال از نوروز ۹۹

معـاون خدمـات شـهری و محیط زیسـت منطقه 13 
از اجـرای طرح هـای متعددی با محوریت اسـتقبال از 
نـوروز از جملـه کاشـت نهـال و احـداث گل فرش خبر 
داد.بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، مهدی صالـح زاده معـاون خدمات 
شـهری و محیـط زیسـت منطقـه بـا اشـاره بـه نقـش طرح هـای 
اسـتقبال از نوروز در ایجاد نشـاط و شـادابی فضای عمومی شـهر و 
شـهروندان گفـت: در آسـتانه سـال نو و بـا اجرای طرح اسـتقبال از 
نـوروز 99، شـهرداری منطقـه 13 بـرای ورود بـه سـال جدید آماده شـد.
وی بـا اشـاره بـه آغـاز کاشـت نهـال از ماه گذشـته در منطقـه افزود: 
به منظور توسـعه فضاهای سـبز شـهری و ارتقا سـرانه فضای سـبز، 
نهال هـای مثمـر و غیـر مثمـر در معابـر اصلـی و فرعـی و بوسـتان 

جنگلی سـرخه حصار کاشـته شـد.
معاون خدمات شـهری و محیط زیسـت منطقه در خصوص احداث 
8 فـرش گل در مسـیرهای پـر رفـت و آمـد بـا هـدف ایجاد چشـم 
اندازهـای زیبـا اظهـار داشـت: ایـن فرش هـای گل بـا اسـتفاده از 
گل هـای بنفشـه به مسـاحت هـزار و 135 متر مربـع در رمپ و لوپ 

شـهید کالهـدوز، رمـپ امـام علـی )ع(، بزرگراه هـای شـهید دوران و 
شـهید یاسـینی، بوسـتان های پیروزی، خانواده و شهید عرب نقش 
بسـته اسـت.به گفتـه وی جانمایـی گل جـای در تقاطع هـا، نصـب 
المان هـای مفـروش بـه گل و باکس هـای گل طبقاتـی در نقـاط پر 

رفـت و آمـد و برپایـی سـفره هفت سـین در دسـتور کار قـرار دارد.
صالـح زاده بـا اشـاره بـه تبدیـل شـاخه های هـرس شـده درختـان 
بـه گل جـای و سـازه های خالقانـه تصریـح کـرد: عـالوه بـر ایجـاد 
سـازه های نـو بـا دسـت سـازه های طبیعی، کاشـت گل هـای بهاری 
داخـل و بیـرون گل جـای به عنوان یکـی از طرح های ویژه اسـتقبال 
از بهـار در برنامـه کار قـرار دارد. معـاون خدمـات شـهری و محیـط 
زیسـت منطقـه 13 در خصـوص اجـرای طرح هـای ارتقـا و بهبـود 
کیفیـت نگهداشـت شـهر خاطـر نشـان کـرد: عالوه بـر رفـع نواقص، 
ایمـن سـازی و بهبـود وضعیـت بوسـتان ها و کلیـه قطعـات فضای 
سـبز شـهری، مناسب سازی بوسـتان های رهام و دو کوهه در دست 
اجراسـت و مشـکالت سـرویس های بهداشـتی عمومـی شـهری و 

پارکـی رفـع می شـود.



021-88019846

پیامک شما را درباره ۶
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سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 
شـعار امسـال هفته منابع طبیعـی را "نهالکاری 
همگانـی بـرای ایرانـی سرسـبز" تعییـن کـرده 

است.
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  احمـدی  حمـزه 
آبخیـزداری جنـوب کرمان نیز روز چهارشـنبه در 
جمـع خبرنگاران، هفته منابع طبیعی را فرصتی 
ظرفیـت  و  تـوان  از  اسـتفاده  بـرای  مناسـب 
دسـتگاه های اجرایـی بـرای فرهنگ سـازی در 
زمینـه نگهـداری از سـرمایه های طبیعـی عنوان 

کرد.
وی گفـت: 15 تـا 21 اسـفندماه هـر سـال هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و نخستین روز 
روز  نـام  بـه  تاریـخ  تقویـم  در  هفتـه  ایـن 
درختکاری نامگذاری شـده اسـت که در این روز 
مـردم با حضـور در پارک ها یـا عرصه های منابع 
طبیعـی با کاشـت درخت به اسـتقبال سـال نو 
می رونـد و بـا انجام ایـن کار نمادین در آسـتانه 

بهار، زندگی را به زمین باز می گردانند.

احمـدی ضمـن اشـاره بـه نقـش درختـان در 
زندگی موجودات زنـده افزود: درختان به عنوان 
بزرگ تریـن گونـه گیاهـان روی زمیـن بسـیار 
حیاتی هسـتند و با جذب دی اکسـید کربن و 
گازهـای مضر، اکسـیژن خالـص را برای نفس 
کشـیدن در اختیـار ما قـرار می دهند، همچنین 
و  تثبیـت  گلخانـه ای،  گازهـای  اثـر  کاهـش 
جلوگیـری از فرسـایش خاک و آلودگـی آب از 
دیگـر تاثیـرات درختـان بـر محیط پیرامـون ما 

است.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان اظهـار داشـت: در راسـتای ارج نهادن به 
هفتـه منابـع طبیعـی و روز درختـکاری، رهبـر 
معظـم انقـالب خواسـتار اهتمـام همگانـی در 
امـر  ترویـج  و  سـبز  فضـای  از  پاسـداری 
درختـکاری شـدند و توصیـه هـر سـاله ایشـان 
بـرای حفـظ جنگل هـا و مراتـع، حجـت را برای 
صیانـت از منابـع طبیعی بر همگان تمـام کرده 

است.

وی بیان داشـت: بر اسـاس گزارش مرکز اطالع 
رسـانی سـازمان جنگل هـا، ایـن سـازمان بـه 
تاسـی از اندیشـه های طبیعت دوسـتانه مقـام 
معظـم رهبـری بـرای فرهنـگ سـازی حفـظ 
منابـع طبیعـی و ترویج فرهنگ درختـکاری، از 
بـا  می کنـد  دعـوت  مـردم  مختلـف  اقشـار 
پیوسـتن به روز ملی درختکاری، قدم بزرگی در 

راستای سرسبزی ایران عزیز بردارند.
وی بـا تشـریح برنامه هـای هفته منابع طبیعی 
در جنوب اسـتان کرمان افزود: روز پنجشنبه 15 
اسـفندماه جـاری به عنـوان روز ملی درختکاری 
و جمعـه 16 اسـفندماه نیـز به عنـوان روز منابع 
طبیعـی، فرهنگ بسـیج، رسـانه و تشـکل های 

مردم نهاد نامگذاری شده است.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمان ادامه داد: شـعار روز شـنبه 17 اسـفندماه 
نیـز منابع طبیعـی، آموزش، پژوهـش و ترویج 
بوده و روز یکشـنبه هـم با عنوان منابع طبیعی، 
سـنت الهی، سیره علوی و مسئولیت اجتماعی 

نامگذاری شده است.
وی شـعار روز دوشـنبه 19 اسـفندماه را منابـع 
طبیعی، نهضت سـبز، احیاء و توسعه جنگلها و 
مراتـع و مقابلـه با بیان زایی اعالم کـرد و افزود: 
منابـع طبیعـی،  بـا شـعار  روز سه شـنبه هـم 
حفاظـت، قانون و همیـاران طبیعت، برنامه های 

متنوعی خواهیم داشت.

احمـدی بـا اشـاره بـه توفیقـات اداره کل منابع 
طبیعـی جنـوب کرمـان در حـوزه آبخیـزداری و 
مهـار سـیالب عنـوان کـرد: بـه همیـن منظـور 
چهارشـنبه 21 اسـفندماه بـه عنـوان روز منابـع 
طبیعـی، آبخیـزداری و آبخوانـداری و مقابلـه با 
سـیل و خشکسـالی در ایـن منطقـه نامگذاری 

شده است.

ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــئول می مس
دســتی شهرســتان منوجــان گفــت: در قالــب طــرح 
هــر روســتا یــک محصــول و بــا همــکاری صنــدوق 
ــتی  ــع دس ــدان صنای ــه هنرمن ــد ب ــی امی کارآفرین
پرداخــت  مالــی  تســهیالت  شهرســتان  ایــن 

می شود.

ــن تســهیالت  ــزان ای ــزود: می موســی ابراهیمــی اف
ــزد  ــا کارم ــال و ب ــون ری ــا 100 میلی ــون ت 50 میلی
ــت  ــرایط پرداخ ــد ش ــراد واج ــه اف ــد ب ــار درص چه

خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: تســهیالت بــه هنرمندانــی کــه در 
دوره هــای آموزشــی صنایــع دســتی در رشــته هــای 

البســه  و  دوزی  گالبتــون  بافــی،  خــوس 
محلی)دوخــت لبــاس محلــی( شــرکت کــرده انــد 
بــا همــکاری صنــدوق کارآفرینــی امیــد ارائــه 

می شود.
ــع  ــی، گردشــگری و صنای ــراث فرهنگ  مســئول می
دســتی شهرســتان منوجــان بیــان کــرد:  تعــداد 2 
ــان  ــتی در منوج ــع دس ــد صنای ــزار و 500 هنرمن ه
فعالیــت دارنــد و تاکنــون 66 هنرمنــد صنایــع 
ــه  ــگان ب ــور و بچ ــر ب ــتاهای غدی ــتی در روس دس

منظور اجرای این طرح شناسایی شده اند.
ــا بیــان اینکــه یــک هنرمنــد صنایــع دســتی  وی ب
ــود  ــی ش ــی م ــرح معرف ــتیبان ط ــوان پش ــه عن ب
ــوالت  ــدات و محص ــد تولی ــن هنرمن ــرد: ای تاکیدک

ــور را  ــتاهای مذک ــدان روس ــتی هنرمن ــع دس صنای
بیــن  و  ملــی  نمایشــگاههای  در  و  آوری  جمــع 
ــد  ــروش خواهن ــش و ف ــرض نمای ــه مع ــی ب الملل

گذاشت.
ابراهیمــی اظهــار داشــت: حصیربافــی، خــوس 
محلی)دوخــت  البســه  دوزی،  گالبتــون  بافــی، 
ــه  ــره از جمل ــوزن دوزی و غی ــی(، س ــاس محل لب
رشــته هــای بومــی و شــاخص صنایــع دســتی ایــن 

شهرستان است.
منوجــان در مســیر جیرفــت و هرمــزگان و در 450 
بــا  و  واقــع شــده  کیلومتــری جنــوب کرمــان 
ــع  ــر مرب ــزار کیلومت ــت ه ــش از هف ــاحت بی مس

دارای حدود 65 هزار نفر جمعیت است.

مرتضـی بیگلـری بـا اشـاره بـه اقدامـات ایـن نهـاد در 

سـال جـاری اظهـار داشـت: شـرکت آب و فاضـالب 

را  روسـتاییان  شـرب  آب  تامیـن  وظیفـه  روسـتایی 

برعهده دارد و هدف اصلی آن توزیع آب سـالم و پایدار 

و خط قرمز ما کیفیت آب اسـت چراکه سـالمت مردم 

اهمیت زیادی دارد.

وی بـا بیـان اینکـه تامیـن آب در روسـتاها برخـالف 

شـهرها، بصورت نقطه ای انجام می شـود، خاطرنشـان 

کـرد: نوسـان آب شـرب روسـتایی در فصـول مختلـف 

سـال وجود دارد که عمده مشـکل مـا مربوط به خوش 

نشـین ها و مشـترکین پر مصرفی هسـتند کـه عمدتا 

در روسـتاهای خـارج بافـت سـکونت دارنـد و البتـه 

فرسـوده بـودن شـبکه هـا نیـز بـه ایـن مهـم تاثیرگذار 

است.

رئیـس آبفای روسـتایی شهرسـتان دماوند ادامـه داد: 

متاسـفانه اکثـر روسـتاهای خارج بافت شهرسـتان که 

تحـت پوشـش ایـن نهاد هسـتند، خوش نشـین بوده 

و مشـکالتی را در فصـل تابسـتان ایجـاد مـی کننـد که 

البتـه اولویـت مـا تامیـن آب شـرب روسـتاهای داخل 

بافـت اسـت و در صـورت نیـاز آب برخی از روسـتاهای 

خـارج از بافـت را قطـع می کنیم که ایـن اقدام با تعهد 

بین روستاییان صورت می گیرد.

بیگلـری ادامـه داد: سـال گذشـته در برخـی روسـتاها 

ماننـد وادان شـیر فلکـه هایـی جهـت تنظیـم فشـار و 

مدیریت آب در شـبکه نصب شـد که هم مشترکین پر 

مصـرف اخطـار دریافت کردند و هم تـا مرحله قطع آب 

پیش رفت.

رئیس آبفای روسـتایی شهرسـتان دماوند با اشـاره به 

مشـکالت چنـد روسـتا در تامیـن آب شـرب همچـون 

روسـتاهای وادان و زان اشـاره کـرد و افـزود: هم اکنون 

در هـر دو مـورد چاه حفاری شـد و بخش عمـده ای از 

مشـکل آن مرتفـع گردیـد؛ امسـال نیز همزمـان با دهه 

مبـارک فجر کلنـگ زنی مجتمع آبرسـانی روسـتاهای 

وادان، کالدشـت بـاال و پاییـن، اسـالم آبـاد و روسـتای 

هاشمک انجام و در حال اجرا پروژه است.

وی بـا تاکید براینکه کمبود آب در روسـتاها وجود دارد، 

افـزود: در ایـن نهـاد دو موضوع تامیـن آب و توزیع آب 

مطـرح اسـت کـه در خصوص تامین آب با روسـتاهای 

بـا  کمتـری مشـکل داریـم زیـرا مقـدار آب موجـود 

جمعیتـی کـه وجـود دارد، برابـری مـی کند اما اسـراف 

موجـب کمبـود مـی شـود؛ در سـالهای اخیـر بـا افـت 

سـطح آبهـای زیرزمینـی مواجه هسـتیم بگونـه ای که 

بطور مثال برای حفرچاه در روسـتای وادان در سـالهای 

گذشـته در 60 تـا 70 متـری بـه آب مـی رسـیدیم ولی 

امسال در 130 متری به آب رسیدیم.

ایـن مقام مسـئول ادامـه داد: یکی از مشـکالت برخی 

آب،  تامیـن  درخصـوص  شهرسـتان  روسـتاهای 

کوهسـتانی بـودن و افزایـش ارتفـاع بیـش از 50 تا 60 

متـر در بین واحدهای مسـکونی اسـت کـه در این گونه 

روسـتاها توزیـع آب مشـکالتی را ایجاد مـی کند؛ البته 

با تنظیم فلکه و شـیرآالت، فشـار در کل شبکه یکسان 

اسـت تـا آب در روسـتاهای پاییـن دسـت پرفشـار و 

روستاهای باال دست کم فشار نباشد.

وی درخصـوص گل آلـود بـودن آب در برخی روسـتاها 

نیـز، بیـان داشـت: این نهـاد مطلقا مجاز بـه وارد کردن 

آب گل آلـود در شـبکه نیسـت و برای جلوگیـری از این 

مهـم، شـبکه و مخـازن را مدام شسـت و شـو می دهد 

و در صورت مشاهده سریع آب قطع خواهد شد.

بیگلری خاطرنشـان کرد: شهرسـتان 57 روستا دارد که  

26 روسـتا تحـت پوشـش این نهـاد اسـت و ده هزار و 

485 مشـترک داریـم؛ حـدود 40 هزار نفر هم جمعیت 

این تعداد روسـتا هسـتند که روسـتاهای غیر تحویلی 

غالبـا روسـتاهای زیـر 20 خانـوار می باشـد ولـی برای 

ارائـه خدمـات در مواقـع بحرانـی، آب سـیار در اختیـار 

آنـان قـرار مـی دهیـم و یـا در بخـش کلرزنـی کمـک 

رسانی صورت می گیرد.

رئیـس آبفـای روسـتایی شهرسـتان دماونـد افـزود: 

تعـداد مخـازن هوایـی و زمینـی تحـت پوشـش ایـن 

نهـاد، 35 عـدد مجموعا 9 هـزار 340 متر مکعب حجم 

ذخیره آب آن اسـت که البته الزم به ذکر اسـت شـرکت 

آب و فاضـالب روسـتایی و شـرکت آب و فاضـالب 

شـهری در حال یکپارچه شـدن هسـتند و در آینده این 

مخـازن نیز تحت پوشـش یـک مدیریت، سـاماندهی 

می شوند.

منابع طبیعی جنوب کرمان مردم را برای 
درختکاری دعوت کرد

هنرمندان صنایع دستی منوجان 
تهسیالت دریافت می کنند

50 انشعاب غیرمجاز در روستاهای 
دماوند کشف شد

سودوکو شماره 1۶۷۸

پاسخ سودوکو شماره 1۶۷۷

 پیام
استان ها

۲00 تن میوه شب عید برای سبزوار تعیین شد
سهمیه سیب و پرتقال برای ایام نوروز در شهرستان سبزوار 200 تن تعیین شده که مراحل ذخیره 
سازی آن در حال انجام است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: از این مقدار 150 تن پرتقال و 50 تن سیب زرد 
و قرمز است که با هدف تنظیم بازار در شهرستان توزیع می شود.

افقی
  1 - اثری از برنارد شــاو - محله و برزن

 2 - مخترع نفتالین - شــیرین تر - 

سرشــماری كردن، آمار گرفتن، ضبط 

كردن

 3 - شــهری در لرســتان - بازی قهوه 

خانه ای – حیله

 4 - لــگام بــی ته - تیرچه چوبی - مكر 

و حیلــه، زیركی، حیله - طایفه ایرانی، 

قوم غیور

 5 - ریه، عدد نفس کش - خواســتار و 

عالقمنــد - گودیها، ژرفها

 6 - شــنا، تن به آب زدن - منســوب به 

نبــی - خط کش بیگانه

 7 - از آثار ژان ژاک روســو – آگاهی

 8 - مشــهور - كنده كاری روی چوب یا 

ســنگ - الهه گلهای رومیان باستان

 9 - پایتخت لیدیه - از بازیكنان اســبق 

تیــم ملی فوتبال ایران

 10 - خــروس مازندرانی - مهربانی - 

دشت بی آبادی، ده

 11 - نیســت و نابود - نفت دریای 

شمال - تکرار حرف

 12 - زن برعکس - ســارق - لباس 

رسمی اروپا – جوانمرد

 13 - آســمانی - ستاره ای سرخ - 

امضای پشــت چك و سفته

 14 - مقابــل صعــود ، پایین آمدن - 

طایفه ای از تاتار، نژاد همســایه شمالی 

- از تیــم های لیگ برتر

 15 - بهر وارونه - اولین فاتح اورســت

عمودی 
 1 - اندیشــه، فکر - از آثار هرمان ملویل

 2 - آلبومــی از علیرضــا افتخاری - تهی 

انگلیسی – گروه

 3 - جــوان - عيــد ترکی - رودی طویل 

در آسیا

 4 - همــراه نــاز، اطوار، بجا آوردن - بی 

شمار – مخالف

 5 - همســر مرد - نویســنده كمدی الهی 

- مخترع نئون

 6 - رانــدن - انــكار كننده - صد متر 

مربع، واحد ســطح، پسوند فاعلی, 

اگر مخفف 

 7 - ائتــالف، صاحبان چند كارخانه - 

پشــه ماالریا - نام بتی است

 8 - آواز خــوش - جمع نفقه - 

بسکتبال فدراسیون 

 9 - بجز، مگر، حرف اســتثناء - پلنگان 

- قلــه ای در آلمان

 10 - خط كش مهندســی، چای خارجی 

- فرا خواندن - چســت و چاالک

 11 - بیمنــاک - مــادر فریدون - واحد 

بازی تنیس، عدد شــش عرب

 12 - هــزارو صدو یازده - زمان تولد 

– مكان

 13 - ســرمه - پارچه ای بافت عراق – 

سرپرست

 14 - رســیدن - ماست چکیده - 

حشره قطاری

 15 - فرمانده ســازمان آزادی بخش - 

ریشــه گیاهی در كوهای تبت

جدول شماره 1۶۷۸
اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

ــش  ــه 9800253 و 9800255ش ــی کالس ــای اجرای ــده ه ــب پرون ــه موج ب
دانــگ خانــه پــالک ثبتــی667 فرعــی از پــالک1822 اصلــی واقــع در 
ــه  ــر 295 ب ــه ســند آن در صفحــه 43 دفت ــه 98 ک ــرداد کوچ ــان 15 خ رفســنجان خیاب
ــای  ــه آق ــطه ب ــع الواس ــادر و م ــنجان ص ــان رفس ــش 9 کرم ــت51455 بخ ــماره ثب ش
مجیــد علــی نســب منتقــل شــده اســت کــه عرصــه آن طبــق ســند بــه مســاحت382.11 
ــه  ــر ب ــر شــرقا27.20 مت ــه معب ــر ب ــه حــدود: شــماال: 14 مت ــه محــدود ب ــع ک ــر مرب مت
ــاور  ــک مج ــه مل ــر ب ــا: 27 مت ــاور غرب ــک مج ــه مل ــر ب ــا:14.20 مت ــاور جنوب ــک مج مل
ــد  ــع می باش ــر مرب ــاحت382.11 مت ــه مس ــکونی ب ــری مس ــه: دارای کارب ــف_ عرص ال
ــی  ــع م ــای399 مترمرب ــر بن ــش از 15 ســال و زی ــت بی ــا قدم ــی ب ــان:- اعیان ب _اعی
باشــد.- وضعیــت فعلــی ملــک بــه صــورت خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی و تحتانــی 
ــع اســت  ــع بنــای مفیــد399 متــر مرب ــه مســاحت382.11 متــر مرب ــه ب ــاب خان یــک ب
ــتحدثات  ــا و مس ــت- بن ــده اس ــداث ش ــدی اح ــک واح ــه ی ــک مجموع ــک ی ــن مل ای
ملــک مــورد ارزیابــی دارای بنــای 2 طبقــه اســت مســاحت هــر یــک از طبقــات بــه شــرح 
ذیــل میباشــد: همکــف 223 متــر مربــع و 176 متــر مربــع زیرزمیــن. پیلــوت. بالکــن 
هــا مــی باشــد- مشــخصات ســاختمان:1- نقشــه بنــام مطابــق اصــول نمــی باشــد 2- 
ــا  ــوع ســقف هــا طــاق ضربــی و روکار بن اســکلت ســاختمان مختلــط غیــر اســتاندارد ن
در داخــل ســنگ و گــچ اســت کیفیــت مصالــح متوســط اســت 3-بنــا شــمالی/ جنوبــی 
ــا 15  ــی بن ــزوگام اســت 5-عمــر تقریب ــت ای ــا از لحــاظ رطوب ــق کاری بن اســت 4- عای
ــد شــناژ و عــدم رعایــت آیین نامــه2800.  ســال میباشــد 6 -معایــب مشــهود در بنا.فاق
7 -ملــک در اجــاره نمی باشــد و نــام متصــرف فعلــی ملــک آقــای مجیــد علــی نســب 
مــی باشــد 8 -ســایر عواملــی کــه در ارزش ملــک موثــر مــی باشــند شــامل تجهیــزات 
داخلــی و خارجــی )نمــای بیرونــی( ملــک و ســایر مــوارد در ملــک بــه شــرح ذیــل مــی 
ــوع آشــپزخانه  ــی ن ــگ هــای ســفید و خردل ــه رن ــوک هــای طــرح دار ب ــا بل باشــد :نم
اپــن نــوع کابینــت فلــزی نــوع کــف پــوش موزائیــک مــی باشــد 9- سیســتم گرمایشــی 
ــا توجــه  ــر آبــی مــی باشــد 10-ارزش ملــک ب بخــاری گازی و سیســتم سرمایشــی کول
ــغ2.810.000.000  ــه مبل ــق نظــر کارشــناس رســمی ب ــه مشــخصات فــوق الذکــر کــه طب ب
ــق اســناد  ــی شــده اســت طب ــال (ارزیاب ــون ری ــارد و هشــتصد وده میلی ــال )دومیلی ری
رهنــی شــماره10514 و 10707 و دفترخانــه 87 رفســنجان جمعــًا در قبــال مبلــغ 
1.288.000.000ریــال در رهــن بانــک ملــت رفســنجان قــرار گرفتــه پــالک فــوق از ســاعت 
9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 1398.12.25در محــل اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــالک 
رفســنجان واقــع در رفســنجان بلــوار شــهید کشــاورزی خیابــان شــهید شــریفی از طریــق 
مزایــده بــه فــروش می رســد مزایــده از مبلــغ2.810.000.000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه می شــود شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد 
اســت و فــروش کالً نقــدی اســت الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه 
آب، بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده 
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده 
نقــدا و وصــول مــی گــردد ضمنــًا چنانچــه روزه مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز 
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد طالبیــن و 
خریــداران مــی تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده در وقــت مقــرر بــا ارائــه چــک رمــزدار 

بــه مبلــغ پایــه در جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق شــرکت نماینــد.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز پنجشــنبه مورخ1398.12.8

علی خسرو انجم- مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی ابالغ 
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد اجـرای احـکام شـورای 
کالسـه  پرونـده  در  دارد  قصـد  ماهـان  اختـالف  حـل 
9609983468100465 ارجاعـی یـک مجموعـه پذیرایی گردشـگری و 
پذیرایـی گردشـگری و پذیرایـی بنـام بـاغ ارم مشـتمل بـه دو سـالن 
پذیرایـی و تعـدادی آالچیـق با عرصه به مسـاحت 1309 متـر با قیمت 
کارشناسـی شـده چهـل میلیـارد و دویسـت و هفتـاد و پنـج میلیـون 
و دویسـت و پنجـاه هـزار ریـال متعلـق بـه خانـم نصـرت محسـنی 
واقـع در ماهـان مقسـم تیگـران از طریـق مزایـده عمومـی بـه فروش 
برسـاند کسـانیکه قصدشـرکت در مزایـده فـوق را دارنـد حداکثـر مـی 
تواننـد پیشـنهادات خـود را بـه انضمـام ده درصدمبلـغ پیشـنهادی کـه 
بصـورت یـک فقـره چـک تضمینـی در وجـه اجـرای احـکام حقوقـی 
شـوراهای ماهان صادر می شـود تا تاریخ و سـاعت شـروع مزایده به 
دفتـر اجـرای احـکام شـورای حل اختالف ماهـان ارائه نماینـد و تاریخ 
مزایـده 1398/12/25در محـل اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختالف 

ماهـان اعـالم مـی گردد
مدیر اجرای احکام حقوقی ماهان م.الف ۶0۷

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجــب ســند رهنــی شــماره 83963مــورخ 92/07/22دفترخانــه اســناد 
ــه:  ــه 9700127ل ــی کالس ــده اجرائ ــوع پرون ــت موض ــت جیرف ــماره هش ــمی ش رس
ــازی دشــت  ــن س ــه شــرکت کارت ــت علی ــزی جیرف ــک کشــاورزی شــعبه مرک بان
ــد  ــده و اقــای ســید مهــدی موســوی فرزن ــوان وام گیرن ــه عن مرواریــد جیرفــت  ب
ــه  ــوان راهــن تشــکیل ونظــر ب ــه عن ــی 3030768104ب ــه شــماره مل ســید کاظــم ب
اینکــه مدیــون نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمــوده اســت،برابرمقررات 
ــالک  ــناد وام ــت اس ــون ثب ــرا قان ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــه اجراءمف ــن نام آئی
ــی الزم توســط کارشــناس  ــه ارزیاب ــه درخواســت بســتانکارازمورد وثیق ــا ب کشــور بن
ــی بســتانکار تقاضــای ادامــه  رســمی دادگســتری انجــام وپــس از قطعیــت ارزیاب
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــازاد ارزش شش ــه م ــورد وثیق ــه م ــبت ب ــرای نس ــات اج عملی
زمیــن بــه مســاحت 546/83متــر مربــع پــالک 166فرعــی از 573-اصلــی واقــع 
ــهریور  ــان 17ش ــت –خیاب ــار جیرف ــب االظه ــه ادرس :حس ــان ب ــش 45کرم در بخ
غربــی میباشــد را نمــوده ملــک فــوق کــه ذیــل ثبــت شــماره 5720صفحــه 217دفتــر 
40محلــی بنــام ســید مهــدی موســوی ثبــت وســند مالکیــت ان نیــز صــادر وتســلیم 
گردیــده اســت بــه مزایــده گذاشــته میشــود حــدود ارابعــه بــه شــرح ذیــل اســت 
شــماال:بطول 15/35 متــر درب ودیواریســت بــه خیابــان  شــرقا: بطــول 38/60متــر 
بــه درب ودیواریســت بــه پــالک 573اصلــی جنوبــا: بطــول 13متــر بــه پــالک اخیــر 
غربــا :بطــول 38/60متــر بــه بــه پــالک 165فرعــی از 573اصلــی کــه برابــر نظریــه 
کارشــناس رســمی دادگســتری 1- زمیــن بمســاحت 546/83متــر مربــع بــا کاربری 
مســکونی از قــرار هــر متــر مربــع 6/500/000ریــال بــه ارزش 3/554/395/000ریــال 
ــف ارزش  ــع الوص ــال م ــه ارزش 12/000/000ری ــمالی ب ــع ش ــی ضل ــار کش 2- حص
نهایــی شششــدانگ ملــک موصــوف جمعــا )3/564/395/000(ریــال میباشــد . کــه 
مبنــا وپایــه مزایــده نیــز تعییــن میگــردد ،جلســه مزایــده از ســاعت 9الــی 12صبــح 
ــالک  ــناد وام ــت اس ــراء اداره ثب ــعبه اج ــل ش ــه 98/12/24در مح ــنبه مورخ روزش
جیرفــت برگــزار مزایــده از مبلــغ مذکــور شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
ــوض آب  ــه قب ــوده وپرداخــت کلی ــروش نقــدی ب ــا ف ــه خواهــد شــد .ضمن فروخت
وبــرق وغیــره تــا تاریــخ انجــام مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 

یــا نشــده بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد .
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان جیرفت 

متن آگهی مزایده  
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجــب ســند رهنــی شــماره 60673مــورخ 84/11/15دفترخانــه اســناد 
ــه:  ــه 9700108ل ــی کالس ــده اجرائ ــوع پرون ــت موض ــت جیرف ــماره هش ــمی ش رس
ــن ســازی دشــت  ــه شــرکت کارت ــت علی ــزی جیرف ــک کشــاورزی شــعبه مرک بان
مرواریــد جیرفــت  بــه عنــوان وام گیرنــده و اقــای ســید مهــدی موســوی فرزنــد 
ــه  ــوان راهــن تشــکیل ونظــر ب ــه عن ــه شــماره ملــی 3030768104ب ســید کاظــم ب
اینکــه مدیــون نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمــوده اســت،برابرمقررات 
ــالک  ــت اســناد وام ــون ثب ــاد اســناد رســمی الزم االجــرا قان ــه اجراءمف ــن نام آئی
کشــور بنــا بــه درخواســت بســتانکارازمورد وثیقــه ارزیابــی الزم توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری انجــام وپــس از قطعیــت ارزیابــی بســتانکار تقاضــای ادامــه 
ــه  ــک قطع ــازاد ارزش ششــدانگ ی ــه م ــورد وثیق ــه م ــرای نســبت ب ــات اج عملی
زمیــن بــه مســاحت 546/83متــر مربــع پــالک 166فرعــی از 573-اصلــی واقــع 
ــهریور  ــان 17ش ــت –خیاب ــار جیرف ــه ادرس :حســب االظه ــان ب در بخــش 45کرم
غربــی میباشــد را نمــوده ملــک فــوق کــه ذیــل ثبــت شــماره 5720صفحــه 
217دفتــر 40محلــی بنــام ســید مهــدی موســوی ثبــت وســند مالکیــت ان 
ــه  ــده گذاشــته میشــود حــدود ارابع ــه مزای ــده اســت ب ــز صــادر وتســلیم گردی نی
ــول  ــرقا: بط ــان  ش ــه خیاب ــر ب ــماال:بطول 15/35 مت ــت ش ــل اس ــرح ذی ــه ش ب
ــه پــالک  ــر ب ــا: بطــول 13مت ــی جنوب ــه پــالک 573اصل ــر دیواریســت ب 38/60مت
ــر  ــه براب ــی ک ــی از 573اصل ــالک 165فرع ــه پ ــر ب ــول 38/60مت ــا :بط ــر غرب اخی
بمســاحت 546/83متــر  زمیــن   -1 دادگســتری  نظریــه کارشــناس رســمی 
ــه ارزش  ــال ب ــع 6/500/000ری ــر مرب ــر مت ــرار ه ــکونی از ق ــری مس ــا کارب ــع ب مرب
3/554/395/000ریــال 2- حصــار کشــی ضلــع شــمالی بــه ارزش 12/000/000ریــال 
مــع الوصــف ارزش نهایــی شششــدانگ ملــک موصــوف جمعــا )3/564/395/000(
ریــال میباشــد . کــه مبنــا وپایــه مزایــده نیــز تعییــن میگــردد ،جلســه مزایــده از 
ــح روزشــنبه مورخــه 98/12/24در محــل شــعبه اجــراء اداره  ــی 12صب ســاعت 9ال
ثبــت اســناد وامــالک جیرفــت برگــزار مزایــده از مبلــغ مذکــور شــروع وبــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد .ضمنــا فــروش نقــدی بــوده وپرداخــت 
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــام مزای ــخ انج ــا تاری ــره ت ــرق وغی ــوض آب وب ــه قب کلی

ــده مــی باشــد . ــده مزای ــه عهــده برن ــا نشــده ب ــوم شــده ی قطعــی آن معل
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان جیرفت 

ابالغیه  
بدینوسـیله اقـای اکبـر سـید قاسـمی فرزنـد ماشـالله بـه 
واسـطه فـراری بـودن در راسـتای مـاده 174 قانـون ائیـن 
دادرسـی کیفـری ابالغ میشـود که اقای هادی حسـنی نماینـده اداره راه و 
شهرسـازی رفسـنجان علیه شـما شـکایتی دائر بر تصرف عدوانی مطرح 
نمـوده کـه بـه شـماره کالسـه 960468 شـعبه دوم بـاز پرسـی دادسـرای 
رفسـنجان ثبت شـده و برای مورخ99/1/16 وقت رسـیدگی تعیین شـده 
لـذا شـما بـرای وقـت مقرر فـوق جهت دفـاع از خود در ایـن مرجع حاضر 
شـوید نتیجـه عـدم حضـور برابـر مقـررات غیابی شـما صـادر می گـردد.

م الف 4545
بازپرس  شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان  
محمد قریب طرزه
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

حمل حدود ۹۶0 هزار تن کاالی اساسی از بندر چابهار
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت: 951 هزار و 878 تن کاالی اساسی امسال از 

طریق بندر چابهار به سایر نقاط کشور حمل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 60 درصد افزایش یافته است.

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــرق جنــوب اســتان کرمــان، صبحــگاه ایمنــی بــا 
هــدف کاهــش ســطوح ریســک هــای شــرکت در 
تمامــی شهرســتان هــای تحــت حــوزه عملیاتــی ایــن 
ــاه  ــفند م ــل اس ــاه و اوای ــن م ــر بهم ــرکت در اواخ ش
ــن  ــن مراســم برتری ــزاری ای ــد از برگ ــزار شــد و بع برگ

ــدند. ــی ش ــا معرف ه
خواجویــی مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات 
ــی  ــگاه ایمن ــزاری صبح ــوص برگ ــرکت در خص ــن ش ای
ــا هــدف کاهــش ســطوح  ــن مراســم ب ــان نمــود: ای بی
ــل و  ــر عام ــد مدی ــا تاکی ــرکت و ب ــای ش ــک ه ریس
ــتان  ــوب اس ــرق جن ــرکت ب ــرداری ش ــره ب ــاون به مع

ــت. ــام پذیرف ــان انج کرم
ــه مســائلی  ــی ب ــزود: در مراســم صبحــگاه ایمن وی اف
ــاز آمــوزی ریســک  ــی و و ب ــکات ایمن ــد رعایــت ن مانن
ــودن  ــک نم ــط کار، چ ــق محی ــازی دقی ــن س ــا، ایم ه

ــد شــد. ــا تاکی ــل ه ــالب جرثقی ــر و ق زنجی
ــرد: در  ــح ک ــود تصری ــه ســخنان خ ــی در ادام خواجوی
همیــن مراســم انجــام اقدامــات کنترلــی و پیشــگیرانه 
ــوازم ایمنــی فــردی برقــکاران  ــد بازدیــد از کلیــه ل مانن
و لــوازم گروهــی اکیــپ هــای اجرایــی و رفــع نواقــص، 
ســبک،  و  ســنگین  خودروهــای  کلیــه  از  بازدیــد 
ــرق و  ــر ب ــا حضــور مدی ــا ب ــا و موتورســیکلت ه باالبره
ــتان  ــر شهرس ــکاران ه ــکاران و پیمان ــان، برق کارشناس

ــت. ــورت پذیرف ــه ص ــورت جداگان ــه ص ب
شــرکت  ضایعــات  کنتــرل  و  ایمنــی  دفتــر  مدیــر 
همچنیــن بیــان نمــود: در صبحــگاه ایمنــی برگــزار 
شــده مــواردی ماننــد اقدامــات ایمنــی، بهداشــتی، 
محیــط زیســت همــراه بــا شــعارهای ایمنــی و زیســت 
جلســات  ضــرورت  بــر  و  مطــرح گردیــد  محیطــی 
ایمنــی کوتــاه مــدت توســط سرپرســت قســمت هــا و 

شناســایی ریســک هــای کاری تاکیــد شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بعــد از برگــزاری صبحــگاه ایمنــی 
ــی  ــوزه عملیات ــت ح ــای تح ــتان ه ــی شهرس در تمام
ــی   ــرای اجــرای صبحــگاه ایمن ــن امــور ب شــرکت برتری
از بیــن 16 شهرســتان معرفــی شــدند کــه شــامل 

ــد. ــی باش ــت م ــیرجان و جیرف ــرق س ــت ب مدیری

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  بـرق  بـازار  مدیـر 

خوزسـتان گفـت: تولیـد برق اسـتان در ده ماهه 

سـال 98 برابـر بـا 41 هـزار و 842 گیـگاوات 

سـاعت بـوده اسـت .

فرامـرز شـادفر بیـان کـرد: سـهم نیـروگاه هـای 

بـرق آبـی از ابتـدای سـال تـا پایان دی مـاه 98 

برابـر بـا 20 هزار و 241 گیگاوات سـاعت )معادل 

48 درصـد( و سـهم نیـروگاه هـای حرارتـی و 

سـیکل ترکیبـی برابر بـا 21 هـزار و 601 گیگاوات 

سـاعت )معادل 52 درصـد ( کل انرژی تولیدی 

بوده اسـت .

وی افـزود: نیروگاه های حرارتی و گازی اسـتان 

در سـال جـاری 21 هـزار و 601 گیگاوات سـاعت 

تولیـد داشـته انـد کـه از ایـن میـزان 46 درصـد 

توسـط بخش دولتی )رامین و ماهشـهر( و 54 

درصـد توسـط نیـروگاه هـای بخـش خصوصی 

)زرگان، آبادان، خرمشـهر، شـهدای پیروز بهبهان 

و فجـر( تولید و به شـبکه تحویل شـده اسـت.

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  بـرق  بـازار  مدیـر 

خوزسـتان تصریـح کرد: نیروگاه هـای حرارتی و 

گازی اسـتان در این دوره به طور متوسـط در هر 

روز حـدود 70 گیـگاوات سـاعت بـرق تولید و به 

شـبکه تحویـل داده اند.

شـادفر ادامـه داد: پیـک دی مـاه سـال جـاری 

سـه هـزار 95 مـگاوات بـوده که نسـبت به پیک 

بار در مدت مشـابه سـال قبل 0.1 درصد کاهش 

داشـته اسـت، انرژی مصرفی نیز برابـر 32 هزار 

و 519 گیـگاوات سـاعت بـوده کـه نشـان دهنده 

حـدود 1 درصد کاهش مصرف انرژی نسـبت به 

مدت مشـابه در سـال قبل می باشـد.

وی گفـت: بمنظـور تامیـن انـرژی الکتریکـی 

مطمئـن بـرای کلیـه مشـترکین و تامیـن رفـاه 

عمومـی ضـروری اسـت تـا اسـتفاده بهینـه از 

انـرژی الکتریکـی توسـط تمامی اقشـار جامعه 

بـه طـور جـدی َمـد نظـر قـرار گرفتـه شـود.

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــالب اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه بــا   اجــرای تاسیســات فاضــالب جنــوب 
ــهراصفهان  دارای  ــد کالن ش ــان  صددرص ــرق اصفه ش
ــالب  ــه فاض ــال و تصفی ــع آوری ،انتق ــاخت جم زیرس
ــام  ــروژه  تم ــن پ ــرای ای ــا اج ــت : ب ــود ،گف ــی ش م
ــع  ــان  دارای تاسیســات جم ــق کالن شــهر اصفه مناط
آوری ،انتقــال و تصفیــه فاضــالب مــی شــوند و دیگــر 
ــهری از  ــالب ش ــان فاض ــه ای در اصفه ــچ منطق در هی

ــی دفــع نمــی گــردد. طریــق چاههــای جذب
 مهنــدس هاشــم امینــی اجــرای تاسیســات فاضــالب 
ــای  شــدید  ــم تنگناه ــه رغ ــان  ب ــوب شــرق اصفه جن
عنــوان کــرد:  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در  مالــی 
اصلــی  هــای  دغدغــه  از  یکــی  اخیــر  در ســالهای 
ســاکنان محــور جنــوب شــرق اصفهــان برخــورداری از 

تاسیســات فاضــالب بــوده اســت همیــن امــر موجــب 
گردیــد بــه رغــم تنگناهــای شــدید مالــی اجــرای 
تاسیســات فاضــالب یکــی از اولویــت هــا قــرار گیــرد.
مهنــدس هاشــم امینــی افــزود: بــا احــداث یــک 
ــه  ــر برثانی ــت 400 لیت ــا ظرفی ــاژ ب ــتگاه پمپ ــاب ایس ب
ــر  ــور ،61 کیلومت ــی  و کلکت ــوط اصل ــر خط ،12 کیلومت
ــارد  ــر80 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــی  ب ــوط فرع خط
ــرق  ــوب ش ــور جن ــالب مح ــات فاض ــان  تاسیس توم

ــود. ــی ش ــل م ــان تکمی ــهر اصفه ش
میلیــارد   30 بــر   بالــغ  تاکنــون  اعــالم کــرد:  وی 
ــر  ــش از 6/5کیلومت ــرای بی ــور اج ــه منظ ــان   ب توم
خطــوط انتقــال بــا اقطــار 600 الــی 1000 میلیمتــر 
،  6 کیلومترخطــوط فرعــی بــا اقطــار 200 الــی 500 
میلیمتــر، یــک بــاب ایســتگاه پمپــاژ بــا ظرفیــت 400 

ــل  ــپ ازمح ــدی از 5 پم ــره من ــا به ــه ب ــر ثانی ــر ب لیت
ــت. ــده اس ــه ش ــی هزین ــاری و عمران ــارات ج اعتب

مهنــدس هاشــم امینــی بــه جمعیــت تحــت پوشــش 
خدمــات شــبکه فاضــالب در محــور جنــوب شــرق 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــت و تصری ــان پرداخ اصفه
بــا اجــرای ایــن پــروژه  بیــش از 51 هــزار نفــر تحــت 
ــد  ــی گیرن ــرار م ــات شــبکه فاضــالب ق پوشــش خدم
ــر 70  ــغ ب ــی شــده در ســال 1425 بال ــش بین ــا پی ام
هــزار نفــر در ایــن منطقــه از خدمــات شــبکه فاضــالب 

ــد شــوند. ــره من به
اصفهــان  شــرق  جنــوب  محــور  مناطــق  بــه  وی 
ــروژه  ــا اجــرای ایــن پ ــار داشــت: ب اشــاره کــرد و اظه
ــده رود ،روشــن شــهر ،  ســاکنان مناطــق شــهرک زاین
روشــن دشــت،ردان، فیــزادان، اجــالس سران،شــهرک 

کلمــه  ،زاوان،  دنــارت  پینــارت،  کشــوری،  شــهید 
پوشــش  تحــت  فارســی  ســلمان  خواران،خیابــان 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــالب ق ــبکه فاض ــات ش خدم
فاضــالب ســاکنان  عنــوان کــرد:  امینــی  مهنــدس 
ــاب ایســتگاه  ــک ب ــق ی ــان از طری محــور شــرق اصفه
و کلکتــور،61  اصلــی  خطــوط  12 کیلومتــر  پمپــاژ، 
ــه  ــی ب ــای فرع ــبکه ه ــی  و ش ــوط فرع ــر خط کیلومت

ــد. ــی یاب ــال م ــان انتق ــرق اصفه ــه ش ــه خان تصفی
وی ادامــه داد: بــا اجــرای تاسیســات فاضــالب محــور 
ــق  ــن مناط ــاکنان ای ــر س ــان دیگ ــوب شــرق اصفه جن
نگــران آلودگــی هــای زیســت محیطــی ناشــی از عــدم 

برخــورداری از شــبکه فاضــالب نیســتند.
ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــور  ــالب مح ــات فاض ــرای تاسیس ــا اج ــرد: ب ــالم ک اع
جنــوب شــرق اصفهــان بیــش از 24 هــزار و 500 فقــره 
ــه مشــترکین واگــذار مــی شــود.  انشــعاب فاضــالب ب

 تولید حدود 4۲ هزار گیگاوات ساعت 
برق در ۱۰ ماهه سال 98 در خوزستان

 بهره برداری از  فاز اول تاسیسات  فاضالب جنوب شرق اصفهان

بیش از15 واحد صنعتی 
فلزی در زاهدان فعال است

سرپرسـت سـازمان صنعت، معدن و تجارت سیسـتان و بلوچسـتان گفت: هم اینک بیش از 15 
واحد تولید کننده صنایع فلزی در زاهدان مشـغول به فعالیت هسـتند.

محمـود رضـا رحمتیـان روز چهارشـنبه در حاشـیه ی بازدیـد از واحدهای تولیـدی صنایع فلزی 
زاهدان به خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: صنایع فلزی فعال این شهرسـتان در بخش تولید سـوله، 
اسـکلت های فلـزی پیـچ و مهرهـای، قالب سـازی، دکل انتقال نیرو، کانکس، مخـازن فلزی و 

ماشین سازی مشـغول فعالیت هستند.
وی ادامـه داد: بیـش از 500 نفـر در این واحدهای تولیدی مشـغول کار بـوده و از این طریق امرار 

می کنند. معاش 
سرپرسـت سـازمان صنعت، معدن و تجارت سیسـتان و بلوچسـتان هدف از بازدید واحدهای 
صنایع فلزی را بررسـی مشـکالت این واحدها حول بی ثباتی قیمت مواداولیه و افزایش اخیر 

قیمت فوالد بیـان کرد.
وی بـر اهمیـت تولیـدات صـادرات گـرا اشـاره کـرد و گفت: واحـد تولیدی انـواع تـوری، گابیون، 
مفتول هـای گالوانیـزه بـه منظـور تامیـن نیـاز داخـل و همچنیـن بـازار مناسـب صادراتـی بـه 

کشـورهای پاکسـتان و افغانسـتان سـرمایه گذاری شـده اسـت.
رحمانـی تولیـد انـواع پروفیـل آلومینیومـی، قطعات ریـل راه آهن، قطعـات جلوبندی خـودرو، 
سـاخت پل های هوایی و جرثقیل سـقفی، سـاخت خطوط تولید لوله های پلی اتیلن و ماشین 
آالت نایلون و نایلکس، ساخت هواساز، ماشین آالت کارخانجات شن و ماسه، ماسه شور، نوار 

نقالـه و انـواع سـرند را از دیگـر ظرفیت های صنایع فلزی شـهر زاهدان عنـوان کرد.

هدف گذاری تعاون روستایی خوزستان برای خرید یک میلیون تن گندم
ــک  ــد ی ــتان گفت:خری ــتایی خوزس ــاون روس ــر تع مدی
میلیــون تــن گنــدم مــازاد برنیــاز کشــاورزان خوزســتانی 
در ســال زراعــی 99-98 از ســوی تعــاون روســتایی 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــده ک ــذاری ش ــدف گ ــتان ه اس

ــت. ــتر اس ــن بیش ــزار ت ــی 100ه ــته زراع گذش
جمشــید بنــی فــری چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــبکه  ــل ش ــی کام ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــا ب ــگار ایرن خبرن
ــار  ــزا اظه ــدم و کل ــد گن ــرای خری ــتایی ب ــاون روس تع
ــه بارندگــی  مناســب ســال زراعــی  ــا توجــه ب داشــت: ب
جــاری و پیــش بینــی بارش هــای خــوب پیــش رو  
ــزا در  ــدم و کل ــد گن ــدی در خری ــورد جدی ــم رک امیدواری

ــود. ــت ش ــتان ثب خوزس
اســتاندارد  بــرای  اولیــه  داد:اقدام هــای  ادامــه  وی 
ــت  ــا و بهداش ــنج ه ــت س ــا، رطوب ــکول ه ــازی باس س

مراکــز خریــد انجــام گرفتــه و یــا مراحــل پایانــی 
ــی  ــه تمام ــری  الزم ب ــد و پیگی ــپری می کنن ــود را س خ
شهرســتانها بــرای تکمیــل اقدام هــای انجــام گرفتــه 
اســت و تقریبــا تمامــی شــرایط بــرای کار بــزرگ خریــد 

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج ــزا در خوزس ــدم و کل گن
وی اظهــار داشــت:در ســال زراعــی گذشــته تعــاون 
ــش از 900  ــد بی ــه خری ــق ب ــتان موف ــتایی خوزس روس
هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان شــد و پیــش بینــی 
ــدم  ــد گن ــده خری ــی آین ــال زراع ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــون  ــک میلی ــش از ی ــه بی ــتایی ب ــاون روس ــط تع توس

ــد. ــن برس ت
بنــی فــری بیــان داشــت: در ســال زراعــی گذشــته 30 
ــتان  ــاورزان خوزس ــزا از کش ــی کل ــه روغن ــن دان ــزار ت ه
ــا  خریــداری شــد و پیــش بینــی می شــود ایــن رقــم ب

افزایــش چشــمگیری در ســال زراعــی جــاری روبــه رو 
شــود.

وی در پایــان گفــت: مراکــز خریــد گنــدم شــبکه تعــاون 
ــی  ــه م ــت ک ــز اس ــزا 41 مرک ــز و کل ــتایی 65 مرک روس
توانــد در خریــد گنــدم و کلــزا کشــاورزان بســیار تســهیل 

ایجــاد کنــد.
نیــز  بازرگانــی خوزســتان  اداره کل غلــه و خدمــات 
پیــش بینــی کــرد امســال 600هــزار تــن گنــدم نیــز بــه 
صــورت تضمینــی خریــداری کنــد کــه بــا احتســاب یــک 
میلیــون تــن تعــاون روســتایی ، مجمــوع خریــد گنــدم 
ــه 1.6میلیــون تــن برســد کــه 270هــزار  در خوزســتان ب

ــود. ــن بیشــتر از ســال زراعــی گذشــته خواهــد ب ت
ــی  ــش بین ــز پی ــتان نی ــاورزی خوزس ــازمان جهادکش س
کــرد امســال 1.8میلیــون تــن گنــدم در خوزســتان 

ــی  ــارف خانگ ــرای مص ــی ب ــه بخش ــود ک ــت ش برداش
را  آن  بقیــه  و  می شــود  ســازی  ذخیــره  کشــاورزی 

دولــت بــه صــورت تضمینــی خریــداری می کنــد.
ــی 98-97 حــدود  کشــاورزان خوزســتانی درســال زراع
ــن  ــزار ت ــدم و 46ه ــن گن ــزار ت ــون و 330ه ــک میلی ی

ــد. ــت فروختن ــه دول ــزا  ب ــی کل ــه روغن دان
برداشــت گنــدم در خوزســتان از ابتــدای نیمــه دوم 
ــه دارد. ــدت 40روز ادام ــه م ــاه شــروع و ب ــن م فروردی
اســتان خوزســتان ســاالنه 16.2 میلیــون تــن محصــوالت 
ــارد  ــزار میلی ــه ارزش 200ه ــی ب ــی و دام ــی ، باغ زراع

ــد. ــد می کن ــال تولی ری
ــک،  ــات ارگانی ــا ، مرکب ــکر ، خرم ــج، نیش ــدم ، برن گن
 ، روغنــی  دانه هــای   ، صیفی هــا   ، ســبزی ها 
محصــوالت  ازمهمتریــن  علوفــه ای  و  دانــه ای  ذرت 
ــد کل  ــادل 13درص ــه مع ــت ک ــتان اس ــدی خوزس تولی

می باشــد. کشــور  تولیدکشــاورزی 

جلسه مدیریت بحران 
صنعت برق خوزستان 

برگزار شد
بـا حضـور مدیـران صنعت برق خوزسـتان 

صنعـت  ایـن  بحـران  مدیریـت  جلسـه 

بـا موضـوع پیشـگیری از شـیوع کرونـا و 

آمادگـی در مقابل شـرایط نامسـاعد جوی 

حاکـم بر اسـتان، تشـکیل شـد.

جلسـه کمیتـه منطقـه ای مدیریت بحران 

هـای  شـرکت  در  عامـل  غیـر  پدافنـد  و 

بـرق اسـتان خوزسـتان بـا هدف بررسـی 

بـرای  راهـکار  ارائـه  و  موجـود  وضعیـت 

مقابلـه بـا کرونـا ویـروس در شـرکت هـا 

و آمادگـی الزم در برابـر شـرایط نامسـاعد 

جـوی پیـش رو، برگـزار شـد.

تهیـه و توزیـع وسـایل بهداشـتی جهـت 

مقابلـه بـا ویـروس کرونا در بیـن کارکنان، 

دهنـده  هشـدار  عالئـم  و  بنـر  نصـب 

آخریـن توصیـه هـا بهداشـتی، اسـتفاده 

از دسـتکش و ضـد عفونـی کـردن بسـته 

هـای وارده بـه دبیرخانـه و لغـو جلسـات 

غیـر ضـروری کـه با تعـداد نفـرات زیادی 

تشـکیل می شـد، از مهم تریـن مصوبات 

مقابلـه بـا کرونـا ویـروس در ایـن جلسـه 

بـوده اسـت.

همچنین مقرر شـد برای مقابله با شـرایط 

نامسـاعد جـوی و سـیالب احتمالـی تـا 

پابـان هفتـه شـرکت هـای بـرق در آماده 

بـاش کامـل باشـند و مدیـران و معاونین 

در شـرکت هـا حضور داشـته باشـند.

آمادگـی  و  خطـر  پـر  نقـاط  شناسـایی 

همـه جانبـه بـرای برطـرف کـردن خطرات 

احتمالـی ماننـد برخورد صاعقـه با خطوط 

و پسـت هـای بـرق و پیگیـری مسـتمر 
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دیگـر مصوبـات ایـن جلسـه بـوده اسـت.

ایـن جلسـه بـا حضـور مدیـران شـرکت 

بـرق منطقه ای خوزسـتان، شـرکت توزیع 

نیـروی بـرق خوزسـتان و اهـواز تشـکیل 

است. شـده 

برگزاری صبحگاه ایمنی در خوزستان 
1۶ شهرستان تحت حوزه 

عملیاتی شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان

استارتاپ؛ نوآورانه ای در صنعت انگور

نخستین رویداد استارتاپی در صنایع غذایی انگور و کشمش اواخر فروردین سال ۹۹ به همت پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه مالیر برگزار خواهد شد.

پژوهشـکده انگـور و کشـمش دانشـگاه 
اسـتارتاپ  ملـی  رویـداد  یـک  در  مالیـر 
تخصصـی بـه دنبـال نـوآوری در صنایـع 
غذایـی انگـور و کشـمش بـا هـدف ایجاد 
کسـب و کارهـای نـو مبتنـی بـر دانش و 

تفکـر ایرانـی اسـت.
 ایده هـای اسـتارتاپی فرصت هـای نابـی 
اسـت کـه بـه سـرعت تبدیـل به کسـب و 
کار می شـود و ایـن رویـداد اسـتارتاپی به 
دنبال آشـتی کشـاورزی سـنتی با صنعت 
و ورود فنـاوری و نوآورانه هـا بـه فرآینـد 

سـنتی انگور و کشـمش اسـت.
هـدف از ایـن رویـداد اسـتارتاپی حمایت 
از طرح هـای نوآورانـه در صنایـع غذایـی 
وابسـته به انگور و کشـمش و تبدیل ایده 
بـه ثـروت اسـت، رویـدادی کـه صاحبان 
ایده و فکر می توانند در محورهای فناوری 
در توسـعه استفاده از انگور، نانو تکنولوژی 
و نانـو بیوتکنولـوژی، اقتصاد انگور، صنایع 

محصـوالت  برندسـازی،  و  بسـته بندی 
شـیرین کننده های  سـالم،  و  ارگانیـک 
طبیعـی و اسـتفاده از آن در صنایع غذایی 
و فرموالسـیون محصـوالت جدید خوراکی 

و غیرخوراکـی ایـده دهند.
کشـمش  و  انگـور  پژوهشـکده  معـاون 
ایـن  در  چهارشـنبه  روز  مالیـر  دانشـگاه 
بـاره در گفـت و گـوی اختصاصـی بـا ایرنا 
بـه ویژگـی اسـتارتاپ همچـون چابکـی، 
و  مالـی  بازارهـای  بـه  شـدن  نزدیـک 
سـریعتر  چـه  هـر  رسـیدن  اقتصـادی، 
اسـتارتاپ  گفـت:  نهایـی  محصـول  بـه 
می خواهـد در جهـان مطـرح و یـک ایـده 

نـو بیـاورد.
بهنـاز عطائیـان بـا اشـاره بـه بومی سـازی 
ایده هـای نـو اظهـار داشـت: پژوهشـکده 
بـا همـکاری شـرکت  و کشـمش  انگـور 
شـهرک های صنعتـی همـدان بـه عنـوان 
حامـی اصلـی صنایـع کوچـک، در تـالش 

بـرای نزدیـک کردن کشـاورزی سـنتی به 
صنعـت اسـت.

اینکـه  وجـود  بـا  خاطرنشـان کـرد:  وی 
اقتصاد اسـتان همـدان بر پایه کشـاورزی 
و  انگـور  پایـه  بـر  نیـز  مالیـر  اقتصـاد  و 
مشـتقات آن اسـت، تاکنـون کشـاورزی 
و  انگـور  حـوزه  در  صنعـت  بـا  سـنتی 
کشمش مرتبط نشـده و حلقه گمشده ای 

در ایـن حـوزه وجـود دارد.

استارتاپ؛ شاهراه برندسازی 
انگور و کشمش

کشـمش  و  انگـور  پژوهشـکده  معـاون 
دانشـگاه مالیـر افـزود: بـا وجـود جهانـی 
جهانـی  سـازمان  در  مالیـر  انگـور  شـدن 
خواروبـار و کشـاورزی ملـل متحد)فائـو(، 
ایـن محصـول هنـوز جایگاه خاصـی ندارد 
و بـا توجـه به تبدیل حـدود 80 درصد این 
محصـول بـه کشـمش، هنوز برنـدی برای 

کشـمش مالیـر نداریـم.

مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  عطائیـان 
بسـته بندی کشمش، نداشـتن برند ثابت 
شـیره  غیربهداشـتی  تهیـه  و  کشـمش 
انگور گفـت: اسـتارتاپ ها می توانند کمک 
کننـد تـا جایگزیـن مناسـبی بـرای خاک 
شـیره پیـدا کـرده و بتوانیم بـا جایگزینی 
فرموالسـیون جدیـد، بـرای تولیـد شـیره 

انگـور سـیب سـالمت بگیریـم.
کشـمش  و  انگـور  پژوهشـکده  معـاون 
دانشـگاه مالیـر شـرکت صنایـع غذایـی 
ایـن رویـداد  از حامیـان  را یکـی  سـحر 
عنـوان و بیان کرد: انگور و کشـمش مالیر 
می توانـد با وجود رقبایی زیـاد، در جایگاه 
نخسـت قـرار گیـرد و بـا یک برنـد خاص 

در سـبد غذایـی خانـواده بیایـد.
عطائیـان خاطرنشـان کرد: در ایـن رویداد 
اسـتارتاپی در صدد هسـتیم دانشـجویان 
و فعـاالن حـوزه انگـور و کشـمش را در 
گرایش هـای مختلـف همچـون ماشـین 
یـک  بـه  باغبانـی  یـا  و  اقتصـاد  آالت، 
شـکل گیری جدیـد فکـری راهنمایـی و 
بتوانیـم آن را بـه بـازار اقتصـادی نزدیـک 

. کنیم

پژوهشکده تسهیل کننده جذب 
حمایت برای صاحبان ایده

بـه گفتـه وی در صنعـت انگـور بـه دنبـال 
ایـده نو هسـتیم و هر صنعتی کـه به این 
2 محصـول ختـم شـود، پژوهشـکده بـه 
دنبـال پیدا کـردن راه چـاره ای عملی برای 

است. آن 
وی بـا تاکیـد بر اینکـه اسـتارتاپ به حل 
مشـکالت ایـن حـوزه و برندسـازی کمک 
می کنـد افـزود: در ایـن رویـداد حتی اگر 
یـک بـا 2 ایده نو به نتیجه برسـد و بتواند 
مـا را بـه بـازار فـروش نزدیـک کنـد، برای 

ما کافی اسـت.
کشـمش  و  انگـور  پژوهشـکده  معـاون 
برقـراری  بـه  اشـاره  بـا  مالیـر  دانشـگاه 
ارتباط خوب پژوهشـکده با اتـاق بازرگانی 
همـدان گفـت: امیدواریـم در کنـار ایـن 
رویـداد یـک تفکر اسـتارتاپی شـکل گیرد 
و اسـتارتاپ های بعـدی بـه بـازار تولیـد 

شـود. نزدیک تـر 
عطائیـان اظهـار داشـت: بـا ارسـال ایده و 
طـرح هـا و پـس از داوری، از بیـن آنها 10 
ایـده برتـر معرفـی و بـه ایده هـای اول تـا 
سـوم جوایـز ارزنـده ای اهـدا خواهد شـد.

مالیـر پیشـتاز نـوآوری در صنایـع غذایـی 
انگـور و کشـمش

دنبـال  بـه  پژوهشـکده  داد:  ادامـه  وی 
ایـن اسـت تـا پـس از داوری و انتخـاب 
ایده هـای برتـر بـا کمـک سـازمان صنایع 
و  علـم  پـارک  بازرگانـی،  اتـاق  کوچـک، 
فنـاوری، محققـان و فعـاالن این حـوزه از 
نظـر فنـی، فیزیکـی و مالـی در کنـار این 

ایده هـا قـرار گیـرد.
و  انگـور  پژوهشـکده  گفـت:  عطائیـان 
کشـمش می توانـد تسـهیل کننده جـذب 
حمایت هـا و تسـهیالت مالـی و همچنین 
جـذب سـرمایه گذار بـرای ایده هـای برتـر 

باشد.
وی یـادآور شـد: بـه کسـانی که ایـده یـا 
طـرح برای ما ارسـال کردنـد، مهلت دادیم 
تـا ایـده خـود را پخته تـر کننـد تـا بتوانیم 

حامیـان بهتـری بـرای آنها پیـدا کنیم.
کشـمش  و  انگـور  پژوهشـکده  معـاون 
حـل  راه  عمده تریـن  مالیـر  دانشـگاه 
مشـکل کارآفرینی و اشتغالزایی را اینگونه 
بتوانیـم  ابتـدا  از  چنانچـه  عنـوان کـرد: 
کارآفرینـی را در ذهـن دانشـجویان ایجاد 
کنیـم و ایـن تفکرهـا بعـد عملـی پیـدا 
کنـد و تفکـر اسـتارتاپی داشـته باشـند، 

مشـکالت اشـتغال حـل خواهـد شـد.
رقبـا  کنـار  در  مـا  بیـان کـرد:  عطائیـان 
و  انگـور  صنایـع  نـوآوری  در  می توانیـم 
کشـمش در سـطح ملی پیشـتاز باشـیم.
وی تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر مـردم 
اسـتارتاپی دیـد  بـه محصـوالت  نسـبت 
مثبتـی دارنـد و بـرای جوانـان جذابیـت 

دارد. خاصـی 
عطائیـان ابـراز امیـدواری کـرد: در حـوزه 
بـا  کشـمش  و  انگـور  غذایـی  صنایـع 
بتوانیـم رویکـرد  رویدادهـای اسـتارتاپی 

ایجـاد کنیـم. مثبتـی 
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کتاب 

خواننـده از جایـی وارد فضـای کتاب می شـود که بوچانـی درون قایقی 

همراه همسـفرانش اندونزی را ترک کرده اسـت. در دل دریا او مختصر 

و کوتـاه از مشـقات چندمـاه آوارگی و گرسـنگی در جاکارتـا می گوید. و 

سـپس پـای چنـد شـخصیت فرعـی را بـه داسـتان وا می کنـد. او نـه 

چیـزی از علل سـفرش می گویـد، نه نحوه ی ارتباطـش با قاچاقچی ها. 

فقـط مـا را بـا خـود به دل دریا می برد و شـبی را به تصویر می کشـد که 

قایق سـوراخ می شـود. تـالش نافرجام مـردان ناخدا بـرای نجات قایق 

و سرنشـینانش حاصلـی نـدارد. قایق هـای ماهیگیـری سرمی رسـند و 

مـردان و زنـان شـناور بـر آب های تیـره ی اقیانوس را نجـات می دهند.

بـاز هـم بـا یـک وقفـه مواجـه می شـویم. اطالعاتـی درمـورد چگونگی 

تـالش مجـدد او برای ادامه ی مسـیر در دسـترس نیسـت. بوچانی در 

تـالش نخسـت بـه آب می افتد و تصور اینکه تمام داراییشـرا از دسـت 

داده دور از ذهـن نیسـت. امـا دو هفتـه بعد بار دیگر او را سـوار بر امواج 

می بینیـم. ایـن بـار اما پایش به اسـترالیا می رسـد. ولی بالفاصلـه او را 

راهـی جزیـره ای اسـتوایی به نام مانوس می فرسـتند. او شـش سـال 

در ایـن جزیـره می مانـد و حتی برای دریافت جایـزه ی ادبیش اجازه ی 

خـروج نمی یابد.

باقـی کتـاب شـرح روزهـای پررنجـش در پناهگاه اسـت. تـالش برای 

تحمـل گرمـا، مبـارزه بـا خطـر ماالریـا، ازدحـام جمعیـت، صف هـای 

طوالنی،تفاوت هـای فرهنگـی و شـرایط اجتناب ناپذیـر پناهـگاه. رفتـار 

خشـن ماموران پناهگاه، امیدهای واهی، ارتباطات انسـانی گوشـه ای از 

وقایعـی اسـت کـه می توانـد توجـه خواننـده را جلـب کند.

شـکی در ایـن نیسـت کـه تجربیات زیسـته ی هـر فـرد مخزنی عظیم 

بـرای خلـق آثـار هنـری اسـت منـوط به آنکـه انسـان در مقـام هنرمند 

بتوانـد رنـج را بـه کلمـه یـا هـر فـرم دیگـر هنـری تبدیـل کنـد. و ایـن 

اسـتعداد، یعنـی خلق اثری ماندگار و عمیقا تاثیرگـذار از ورای تجربیات 

خوفنـاک و پررنـج زندگـی در معـدودی افـراد بـه ودیعـه نهـاده شـده 

اسـت. در ایـن شـکی نخواهـد بـود کـه آنچه بوچانی و سـایر انسـان ها 

در تمـام پهنـای ایـن کـره ی خاکی برای رسـیدن به آن تـالش کرده اند 

از دیـدگاه باورهـای شـخصی ارزشـمند و قابل احترام اسـت، اما تالش 

او بـرای بـه اشـتراک گذاری موثر ایـن تجربه با مخاطـب چندان عمیق 

و  تاثیرگـذار نبوده اسـت.

آنچـه او  روایـت می کنـد خالـی از هـر فـرم نوشـتاری و پیوسـتگی 

معنایـی اسـت. ایـن نوشـتار بیـش از آنکـه به روایتی منسـجم شـبیه 

باشـد هماننـد دفتر خاطرات نویسـنده اسـت؛ همانقدر آشـفته و خالی 

از انسـجام. اگرچـه در گوشـه هایی از کتاب نثر بـه اصطالح روی غلتک 

می افتـد و بـا فاصله گرفتـن از فضای رئال، اعتقـادات و مکنونات قلبی 

نویسـنده را بـه خواننـده عرضـه می کنـد، امـا ایـن برهـه ی کوتـاه  تمام 

تالشـی اسـت کـه می تـوان از آن انتظار داشـت.

توصیفـات تکـراری، بـه کارگیـری چندبـاره ی صفتـی بـرای یـک فـرد 

کـه در ابتـدا توجـه خواننـده را جلـب می کند امـا خیلـی زود از خواندن 

چندیـن و چندبـاره اش در جـای جـای کتـاب دلـزده می شـود؛ )پسـر 

کوچک تخم سـگ شـیطان که کامیون را روی سـرش گذاشـته بود!(، 

عـدم رعایـت انسـجام فـرم نوشـتار باعـث  می شـود تـا ایـن کتـاب به 

سـختی قـادر باشـد تمام انتظـارات و توقعـات یک کتابخـوان حرفه ای 

را بـرآورده کند.

در هیـچ کجـای کتاب اشـاره ای هرچند مختصر به گذشـته ی نویسـنده 

دیـده نمی شـود، فقـط در پاراگرافـی کوتـاه احساسـش را چنیـن بیـان 

می کنـد:

بـا نـگاه کردن به گذشـته ام احسـاس ناامیدی عمیقی می کـردم. گویی 

گذشـته ام جهنمـی بـود و من از آن فرار کـرده بودم و حتی حاضر نبودم 

بـرای یـک ثانیـه به آن فکر کنم. فکر بازگشـتن به ایـران و یا زندگی پر 

از آوارگـی و گرسـنگی در اندونـزی به من شـجاعت پیـش روی می داد. 

)کتاب هیچ دوسـتی به جز کوهسـتان – صفحه 59(

هیچ دوستی به جز کوهستان
نویسنده : بهروز  بوچانی

انتشارات : چشمه 

منم آن ایستگاه پیر و تنهایی که 
میداند

نباید دل سپرد این عابران گرم 
رفتن را

تو را بخشیدم آنروزی که از من رد 
شدی، آری

که پل ها خوب میفهمند مفهوم 
»گذشتن« را

حسین زحمتکش

عکس نوشت

عکس:
یاسر خدیشی

 -

شــهرداری قرچــک در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 60/1/4561 مورخــه 98/11/19 شــورای اســامی شــهر قرچــک نســبت 
بــه اجــاره غرفــه هــای ترمینــال مســافر بــری واقــع در خیابــان اصلــی از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی بــرای مــدت دو ســال 
اقــدام نمایــد . لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی واجــد الشــرایط دعــوت میشــود جهــت اخــذ اســناد مزایــده بــر اســاس اطاعــات 

اعــام شــده ذیــل تــا پایــان وقــت اداری 98/12/26 اقــدام نماینــد .

1 – دستگاه مزایده گذار : شهرداری قرچک 
2 – ســپرده شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی ، اســنادخزانه یــا وجــه نقــد جهــت واریــز بحســاب 0105978385003 بنــام ســپرده اشــخاص شــهرداری 

میباشــد و مــدت قــرارداد 24 مــاه میباشــد . 
3 – محل دریافت اسناد مزایده : شهرداری قرچک بنشانی شهرک طاییه ، جنب بخشداری واحد امور قراردادها بشماره تلفن 4 الی 021-36151580 

4 – مهلت اخذ اسناد مزایده از مورخه 98/12/7 لغایت 98/12/26 و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از 98/12/7 لغایت 98/12/26 به دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد . 
5 – تشــکیل کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری قرچــک و بازگشــایی پاکتهــای پیشــنهادی در روز دو شــنبه مورخــه 98/12/26 راس ســاعت 15 در محــل ســالن 

جلســات شــهرداری میباشــد . 
6 – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
8 – برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 

9 – سایر اطاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید و هزینه آگهی برعهده برنده مزایده میباشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/12/07 تاریخ انتشار نوبت دوم :98/12/14

محسن خرمی شریف - شهردار قرچک

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
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مبلغ سپرده ) ریال (اجاره ماهیانهموضوع ردیف

60/000/000 ریال50/000/000غرفه شماره یک با مساحت 87 متر مربع1

60/000/000 ریال50/000/000غرفه شماره دو با مساحت 87 متر مربع2

24/000/000 ریال20/000/000غرفه شماره سه ) کانکس ( با مساحت 14/5 متر مربع3

دهیــاری حســین آبــاد بعنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار بــه اســتناد مصوبــه شــماره 96 شــورای اســامی در نظــر دارد نســبت بــه برگزاری 
و انجــام تشــریفات قانونــی مناقصــات عمومــی و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده در اســناد مناقصــه بــه شــرکت هــای واجــد صاحیــت 
واگــذار نمایــد . لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت خریــد اوراق مناقصــه بــه دبیرخانــه دهیــاری حســین آبــاد بــه آدرس 
اســتان تهــران - شهرســتان اسامشــهر – روســتای حســین آبــاد – بخــش مرکــزی اسامشــهر بــه ســاختمان دهیــاری مراجعــه نماینــد .

توضیحات:
1 ( تضمیــن شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام دهیــاری حســین آبــاد بــه شــماره شناســه ملــی 14003765308 کــد 

پســتی 3317787379 و یــا واریــز وجــه نقــد بــه شــماره حســاب 4150134411007 بانــک ملــی شــعبه ســبز دشــت بنــام دهیــاری حســین آبــاد 
2 ( واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به شماره 4150134411007 بنام دهیاری حسین آباد نزد بانک ملی شعبه سبز دشت 

3( درهنگام خرید اسناد مناقصه آخرین تغییرات یا کپی برابر اصل شده همراه با معرفی نامه با مهر و امضای مدیر عامل الزامی می باشد . 
4( سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .

5 ( برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 
6 ( شرکت کنندگان از تاریخ چاپ آگهی بمدت 7 روز کاری وقت دارند جهت دریافت اسناد به دهیاری مراجعه نمایند . 

7 ( هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد . 
8 ( تلفن تماس : 021-56634292-56634750

رضا اسمعیلی - دهیار حسین آبادنوبت اول : 98/11/20 نوبت دوم : 98/11/27 ۹42

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دهیاری حسین آباد نوبت اول

حسین آباد

موضوع 
اعتبار) بریال (محل اجرامناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه
 ) بریال (

مدت 
انجام کار 

) ماه (
محل توزیع محل تامین اعتبار 

اسناد
دستگاه 
نظارتی

پیاده رو 
سازی

روستای 
بودجه مصوب سال ۹8 3 ماه3/000/000/000150/000/000حسین آباد

دهیاری حسین آباد
واحد دبیرخانه و 

اداری دهیاری
دفتر فنی 

دهیاری

آگهی تجدید مناقصه عمومی دهیاری حسین آباد
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سال گذشته در این تاریخ پیام ما به 
»لکه سیاه بر دل دریا« پرداخته است.

ترجمه کتاب »اتاِق محقرِ خیاِل من«
 از تادئوش کانتور منتشر شد

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله صدا 4 اسفند منتشر شد.

ترجمه کتاب  »خروج ممنون«
 نوشته ژان پل سارتر منتشر شد.

زمین می لرزد
 روایتی از شهید ابراهیم خلیلی که در جریان 

جنگ سوریه بیش از 10هزار مین را خنثی 
کرد، آماده نمایش شد.

زمستان ۶۶
تا 24 اسفند در خانه نمایش مهرگان 

در حال اجرا است.

 نسبت آدما رو دلشون مشخص میکنه 
 نه شناسنامشون

زن زیادی

مستندکتابنمایش دیالوگ

زیستبوم
تا 23 اسفند در گالری باوان  

در حال اجرا است.

نمایش


