
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان در نظر دارد نسـبت به خرید سـموم شـیمیایی جهت مبـارزه با ملـخ صحرایی در شهرسـتان جیرفت از 
محـل اعتبـارات مـاده )۱0( قانـون تنظیم بخشـی از مقررات مالی از) اسـناد خزانه اسـامی با سررسـید ۱400( اخـزا ۸۱۲ و هم بصورت نقدی می باشـد.

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

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

شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۲734۱934-0۲۱ اقدام نمایند.

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

دریافت اسناد
سامانه ستاد محل

از تاریخ 98/12/06 تا تاریخ 98/12/10زمان 

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

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/12/21زمان

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

ساعت  10 صبح شنبه  98/12/24زمان

ت دوم
نوب

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 

ت اول
نوب

ــدارکات  ــامانه ت ــق س ــوق را از طری ــی ف ــه عموم ــر دارد مناقص ــان در نظ ــتان کرم ــوب اس ــاده ای جن ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره كل راه
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات 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 مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 12/11/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱3/ ۱۲/ ۱39۸
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۱۲/۲4/ ۱39۸

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲/۲5/ ۱39۸
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 0344335۲۱39 و 0344335۲۱69
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 0۲۱4۱934 ،  دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸5۱9376۸

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره فراخوان

22/الف/98/46
احداث 3 دستگاه پل عابر پیاده در 
حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان
15،823،292،714

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز نقد
791,164,636

راه ،باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

 آگهی مناقصه شماره 98/12/8/1/م
شـرکت آب و فاضاب رفسـنجان در نظر دارد مقدار ۱7000 متر )55475 کیلوگرم( لوله پلی اتیلن در اقطار 

مختلـف بـا بـرآورد تقریبـی ۸/376/7۲5/000  ریال از محل اعتبـارات داخلی از کارخانه هـا و نمایندگی های 
رسـمی کارخانجـات تولیـد کننده لولـه خریداری نمایند.لـذا از کلیه واجدین شـرایط دعوت بـه عمل می آید 
جهت دریافت اسـناد مناقصه از تاریخ 9۸/۱۲/۱0 لغایت سـاعت ۱4 روز چهارشـنبه مورخ 9۸/۱۲/۱4 به آدرس 

رفسـنجان، بلوار امام رضا )ع( شـرکت آب و فاضاب رفسـنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4۱۸/900/000 ریال می باشد.
ــه شــرکت آب و  ــا ســاعت ۱4 روز شــنبه مــورخ 9۸/۱۲/۲4 در محــل دبیرخان ــل پیشــنهاد قیمــت ت ــخ تحوی  تاری

فاضــاب رفســنجان مــی باشــد.
 تاریخ باز گشایی پاکات الف، ب، ج پیشنهادی ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 9۸/۱۲/۲5 می باشد. 

بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصــل شــود ،مطلقــا 
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است..

فراخوان مناقصات عمومی  يك مرحله ای   آگهی تجديد مناقصه عمومي همراه با ارزيابی کیفی
شــهرداری رابــر بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 130890 مــورخ 1383/11/17 و آییــن نامــه هــای مربوطــه و با توجــه به قانون اساســنامه 

هیــات 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 دوم

ت اول
نوب

دوراهی اردوغان
2

3

حملـه جنگنده هـای روسـیه بـه کاروان نیروهـای نظامـی ترکیـه 
و نیروهـای تحت الحمایـه آن در ادلـب، کـه پنجشـنبه اتفـاق افتـاد، 
رخـدادی اسـت کـه می تـوان از آن بـه عنـوان نقطـه ای بـرای آغـاز 
تحـوالت نوین در عرصه معادالت میدانی سـوریه و منطقه خاورمیانه 

یـاد کرد.
در وضعیـت کنونـی اردوغـان در دوراهـی ای دشـوار قرار گرفته اسـت. 
او دو راه بیشـتر پیـش رو نـدارد یـا این کـه از ادلـب طـی یـک توافق 
یـا مصالحـه عقب نشـینی خواهد کرد و یـا این که با تداوم سیاسـت 
کنونـی، بـه جنگی فراگیر ورود خواهد کرد. واقعیت امر این اسـت که 
تـداوم وضعیـت کـج دار و مریـز کنونی به هیچ عنوان ممکن نیسـت. 
ارتـش سـوریه و روسـیه بر این مسـاله اصـرار دارند که بـه طور حتم 

ادلـب و دیگـر مناطـق را تحت حاکمیت مجدد دمشـق قـرار دهند.
بشـار  اراده  و  از خواسـت  نیـز  بین المللـی  قواعـد  میـان  ایـن  در 
اسـد بـرای پایـان دادن بـه حضـور ترکیـه در ایـن کشـور حمایـت 
می کنـد. همچنیـن، کشـورهای اروپایـی، بـه ویـژه امانوئـل مکـرون 
رئیس جمهوری فرانسـه بارها مواضع و سیاسـت های ترکیه در ادلب 
را مـورد انتقاد و غیرقابل پذیـرش ارزیابی کرده اند. در چنین وضعیتی 
امـکان وقـوع جنـگ فراگیـر از سـوی دولـت ترکیـه علیـه نیروهای 
ارتـش سـوریه و روسـیه بسـیار بعیـد بـه نظـر می رسـد؛ زیـرا هر دو 
طـرف از عواقـب مخـرب وقوع چنین سـناریویی اطـالع دارند و نظام 
بین الملـل نیـز اجازه چنین رخـدادی را نخواهـد داد. در نتیجه امر به 
نظر می رسـد سـناریوی محتمل تر عقب نشـینی تدریجـی و همراه با 
مصالحـه ارتـش ترکیـه و نیروهای تروریسـت دسـت نشـانده آن از 
ادلـب طـی فرآینـدی از مذاکـره و نشسـت های سیاسـی خواهـد بود.

انس طال         1.609.210

مثقال طال     26.890.250

گرم طالی 18  6.208.192

گرم طالی 24   8.277.200

بهار آزادی      60.080.000

امامی          60.240.000

نیم       30.650.000

ربع         18.550.000

گرمی       9.500.000

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 
6   تا  ۱4دنبال کنید

هفته سخت
 در خانه بمانید، بهداشت فردی را رعایت کنید. کرونا را شکست می دهیم
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محوطه باستانی شايگان 
مهاباد تعیین حريم می شود

معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی آذربایجان غربی از شروع 
عملیات گمانه زنی در محوطه تاریخی 

شایگان مهاباد خبر داد.

حیات وحش مناطق 
حفاظت شده استان 

شمارش می شوند
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱00 نفر 
کارشناس و محیط بان در قالب

 33 اکیپ کار شمارش حیات وحش 
مناطق حفاظت شده و پارک ملی دنا 

را در این استان انجام می دهند.

مشخص شدن 
محدوده تاالب انزلی

معاون محیط زیست دریایی 
سازمان محیط زیست گفت: 

مشخص شدن محدوده تاالب 
انزلی تا قبل از پایان سال جاری 

از برنامه های در دست اجرا و 
مهم محیط زیست کشور است.

یم
سن

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
سعید کمیلی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1679

شنبه 10 اسفند 1398
  قیمت 500 تومان

2

نیاز قلعه »بارده« 
چهارمحال و بختیاری به مرمت

 بارش های اخیر در چهارمحال و بختیاری باعث تخریب 
بخشی از قلعه بارده در چهارمحال و بختیاری شده است و 

این قلعه نیازمند مرمت و بازسازی است.

پزشکیان:

شهرهای آلوده قرنطینه و 
ارگان های دولتی تعطیل شوند

لینک خرید نسخه الکترونیک

شـرق  منطقـه  شـکارچیان  بـه  منصـوب  بیانیـه 
مازنـدران کـه در آن بـه طـور ضمنی کشـتن پرندگان 
مهاجـر در تـاالب میانکالـه را ناشـی از تزریق عمدی 
سـم بـه ایـن تـاالب اعـالم کردنـد، باعـث شـکایت 
شده اسـت. شـکارچیان  ایـن  از   محیط زیسـت 
بیانیـه ای منصـوب بـه شـکارچیان منطقـه شـرق   
مازنـدران کـه بخشـی از آنهـا سـاکنان روسـتاهای 
حاشـیه تـاالب بیـن المللـی میانکاله محسـوب می 
شـوند در فضـای مجـازی و شـبکه هـای اجتماعـی 
منتشـر شـد کـه در آن تلفـات مشـکوک بیـش از 
20 هـزار پرنـده مهاجـر در ایـن ذخیـره گاه زیسـت 
کـره جهـان کـه از حـدود یـک ماه گذشـته شـروع و 
همچنـان نیـز ادامـه دارد را ناشـی از ریختن  عمدی 

سـم بـه داخـل آب ایـن تـاالب اعـالم کردنـد.

qu
ds

on
lin

e 
س :

عک

شـکارچیان به قتل عام 
هزاران پرنده در تاالب 
میانکالـه اعتراف کردند

بیانیه منصوب به 

شکارچیان در مازندران 

کار دستشان داد

45 و



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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هفته سخت
در خانه بمانید، بهداشت فردی را رعایت کنید. کرونا را شکست می دهیم

برای کارهای واجب هم از خانه بیرون نروید.کرونا در کمین است

تکلیف هفته پیش رو روشـن شـد. دانشگاه ها 

تعطیـل مـدارس تا روز سه شـنبه. این تعطیلی 

تدریجـی برای آن دسـته از شـهروندانی اسـت 

کـه بـدون توجـه بـه وضعیـت جامعـه و بدون 

درک شـرایط حسـاس کنونـی در اندک فرصت 

پیـش آمده عـزم سـفر می کنند.آمـار مبتالیان 

اعالمـی وزارت بهداشـت سـیر صعـودی دارد. 

امـا در فضـای مجـازی تعـداد بیمـاران و فوت 

هسـت.  هـا  حـرف  ایـن  از  بیشـتر  شـدگان 

موضوعـی کـه در گوشـه و کنـار کشـور هـم از 

زبـان برخی دسـت اندرکاران به گوش می رسـد. 

نمونـه آن صـدای پخـش شـده ای منتصب به 

حریرچـی بـود کـه در آن وضـع را خیلـی وخیم 

گـزارش مـی داد. دیـروز امـا حریرچی کـه گویا 

بـر اثـر ابتـال بـه کرونـا در قرنطینه هسـت کنار 

رفت و سـید حسـین داوودی دبیر ستاد مبارزه 

بـا کرونا شـد.

وزیـر بهداشـت امـا دیروز سـعی کردند وخامت 

ماجرا را به مردم منتقل کند. او از هفته سـخت 

پیـش رو خبـر داد. امـا دولـت که اعتقـادی به 

قرنطینـه دارد تصمیمـی بـرای تعطیلـی ادارات 

نگرفـت. سیاسـت یـک بـام و دوهوایـی کـه از 

طرفـی از مـردم می خواهد از خانه بیرون نیایند 

و از طرفـی فعالیت هـای دولـت را در شـکل 

عـادی دنبـال می کند.مجلسـی هـا اما دسـت 

پیـش گرفتنـد و پارلمـان را تعطیـل کردند. هر 

چنـد کـه تسـت چهـار نفـر از نماینـدگان مثبت 

شـده است.

دو هفته دشوار
سـخنگوی دولـت اما پـا را از وزیر بهداشـت 

فراتـر گذاشـت و گفـت:در یکـی دو هفتـه 
آتـی شـرایطی خواهیـم داشـت کـه نیـاز 
بـه همـکاری و همیـاری مـردم در عمـل به 
توصیه هـای مسـئولین امـر بسـیار ضروری 
و موثـر خواهـد بود.علـی ربیعـی در رشـته 
توییتـی نوشـت: امـروز از اول صبـح سـتاد 
ملیمبارزه بـا کرونا با حضور دکتر جهانگیری 
تشکیل شد. خوشـبختانه گزارش ها حاکی 
از افزایش حداکثری هماهنگی ها و تسـلط 
بـر شـرایط اسـت و مـی تـوان امیـدوار بـود 
بـا همـکاری مـردم بتوانیـم ایـن شـرایط را 
پشت سـر بگذاریـم.در خصـوص وضعیـت 
سـریعتر  هرچـه  تامیـن  مـدارس کشـور، 
اقـالم بهداشـتی، وضعیت سـاعات کاری از 
جملـه افراد بـا بیماری های پر خطـر، اعمال 
محدودیـت در ورودی هـا و خروجی هـای 
اسـتان های درگیـر و نیـز رفـت و آمدهـای 

غیـر ضـروری و ضدعفونـی گسـترده ایـن 
تصمیمـات  خـاص  اماکـن  و  اسـتان ها 
خوبـی اتخـاذ شد.روندشناسـی ها نشـان 
مـی دهـد در یکـی دو هفته آتی شـرایطی 
خواهیـم داشـت کـه نیـاز بـه همـکاری و 
همیـاری مـردم در عمـل بـه توصیـه های 
وموثـر  ضـروری  بسـیار  امـر  مسـئولین 

خواهـد بـود. فضـای آرام، رفتار هوشـمندانه 
و بهره گیـری از اطالعـات صحیـح مهمترین 
عامـل در گـذار از ایـن بحـران خواهـد بـود.

سه برابر نیاز کشور الکل تولید 
می شود

ئیـس سـازمان غـذا و دارو، گفـت: در حـال 
حاضـر 7 برابر نیاز کشـور شـوینده و 3 برابر 
نیازهـم الـکل تولید می کنیم.به گـزارش روز 
جمعـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
افـزود:  سـاز،  شـانه  محمدرضـا  پزشـکی، 
درحـال حاضر، در زمینه تولید شـوینده  ها و 
الـکل و مشـتقات آن و همچنین، تجهیزات 
پزشـکی و ماسک هیچ مشکلی نداریم.وی 
ادامـه داد: بـا وجـود اینکـه تمـام مسـئوالن 
وزارت بهداشـت اعـالم کردنـد کـه ماسـک 
بـرای افـراد سـالم هیـچ تأثیـری نـدارد، اما 

بـاز شـاهد خرید ماسـک هسـتیم.
شـانه سـاز افـزود: دلیـل اینکـه ماسـک در 
روزهـای اول در داروخانه هـا بـا کمبود مواجه 
شـد، این اسـت کـه در روزهـای تعطیل قرار 
داشـتیم و وقفـه  ای بیـن تولیـد و عرضـه 
ایجـاد شـده بـود، بـه طـور کلـی، مـا هیـچ 
کمبـودی در زمینه تولید نداریم.وی گفت: با 
هماهنگـی وزارت صنعـت؛ معـدن و تجارت، 
مجوزهـا بـرای افـرادی کـه تـوان تولیـد بـه 
صـورت 24 سـاعته را دارنـد، صادر می شـود 
و همچنین از دو  روز قبل سـاماندهی توزیع 

اقـالم مـورد نیاز آغاز شـده اسـت.

پنجمین محموله کیت 
به تهران رسید

نماینـده سـازمان جهانـی بهداشـت در ایران 
اعـالم کـرد کـه دقایقـی پیـش، پنجمیـن 
محمولـه کیت هـای تشـخیصی کرونـا بـه 
کشـور وارد شده است.کریسـتوف هاملمان 
روز جمعـه در حسـاب توییتـر خود نوشـت: 
پنجمیـن محمولـه کیت هـای تشـخیصی 
کوویـد 19 وارد تهـران شـد.وی ادامـه داد: 
ایـن اقـدام چقـدر راحت تر و سـریع تر بدون 
وجـود محدودیـت در نقـل و انتقـال اتفـاق 
توییـت  در  همچنیـن  می افتاد.هاملمـان 
دیگـری نوشـت: در راه بازگشـت از فـرودگاه 
بـه همـراه اورژانـس و کارکنـان بهداشـتی 
هسـتیم و از تـالش آنها در نبرد مشـترک با 

کوویـد 19 متشـکرم.
روابـط  مرکـز  رییـس  جهانپـور،  کیانـوش 
عمومـی و اطـالع رسـانی وزارت بهداشـت 
نیـز در همیـن رابطـه در حسـاب توییتـر 
خـود نوشـت: پنجمیـن محمولـه کیت های 
تشـخیص کرونـا از سـوی WHO بـه ایـران 

. رسید

تعلیق تمامی فعالیت های 
اجتماع محور در زندان های کشور

سـازمان  )رییـس  جهانگیـر  علی اصغـر 
زندان هـا( بـا اعالم اینکه در شـرایط موجود، 
حفـظ سـالمت زندانیـان مهمتریـن برنامـه 
زندان های سراسـر کشـور است گفت: برای 

پیشـگیری از اپیدمـی و شـیوع ویـروس 
کرونـا در زنـدان های کشـور از امـروز تمامی 
فعالیـت هـای جمعـی زندانیـان از جملـه 
فعالیـت هـای ورزشـی، هنـری، فرهنگـی، 
حرفـه آمـوزی و اشـتغال و حتـی برگـزاری 
نمـاز هـای جماعـت در تمامـی زنـدان های 

کشـور بـه حالـت تعلیـق درمـی آید.

ویروس اضطراب
از  بیشـتر  روزهـا  ایـن  کرونـا  ویـروس 
میـزان خطـری کـه می تواند داشـته باشـد، 
ایجـاد کـرده  جامعـه  در  را  اضطراب هایـی 
کـه هـر کدام شـان ناشـی از یـک نـوع نگاه 
و یـک دغدغـه خاص اجتماعی هسـتند.در 
شـرایط کنونـی جامعه که حـول نگرانی های 
ناشـی از شـیوع کرونـا می گـردد، یکـی بـا 
نگرانـی به شـرایط اقتصادی آینـده اش نگاه 
می کنـد، دیگـری از هجمـه باالی شـایعات 
هجـوم  از  شـهروندی  اسـت،  مضطـرب 
مسـافران به مازنـدران ابـراز نگرانی می کند، 
مـادری از ایـن کـه فرزندش ناچار اسـت در 
ایـن شـرایط نیز از منـزل بیرون بـرود تا در 
محـل اشـتغالش حضـور یابد اظهـار نگرانی 
نشـدن  رعایـت  نگـرن  افـرادی  می کنـد، 
نـکات بهداشـتی ویژه ایـن روزهـا در اماکن 
همگانـی هسـتند و خیلی هـا نیـز از فراگیر 
شـدن این بیمـاری و کمبود مایحتـاج اولیه 
بهداشـتی مانند ماسـک و دستکش و مواد 

ضـد عفونـی کننـده هـراس دارند.

ته
نک

معـاون بهداشـت، درمـان و امور پزشـکی ارتش جمهوری اسـامی ایران 
گفـت: تمامـی بیمارسـتان های ارتـش برای کنتـرل و مقابله بـا ویروس 
کرونـا در آماده بـاش کامـل هسـتند و بسـیاری از بیمارسـتانهای مـا در 
حال همکاری با وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی هسـتند. وی 
تصریـح کرد:توصیه های الزم اباغ شـده و در هیـچ زمینه ای نگرانی وجود 
نـدارد؛ ما یک سـامانه کنتـرل برخط داریـم که از طریـق آن کوچک ترین 
عائـم حتـی سـرماخوردگی را چـک می کنیـم؛ آمادگی مـا صددرصدی 

اسـت و تمـام بیمارسـتان ها و تیم های پزشـکی پای کار هسـتند.

گزارش
علیرضا ابراهیمی

هیچ موردی از ابتا به کرونا در پادگان های ارتش وجود نداردپیام خبر
معاون بهداشت، درمان و امور پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: تمامی بیمارستان های ارتش برای 
کنترل و مقابله با ویروس کرونا در آماده باش کامل هستند و بسیاری از بیمارستانهای ما در حال همکاری با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون وزیـر کار می گویـد بـا راه انـدازی 
سـامانه روابـط کار نگرانی ها در خصوص 
قراردادهـای میـان کارگـران و کارفرمایان 
از بیـن مـی رود و جلوی سـوء اسـتفاده 
از قراردادهـای سـفید امضـای کارگـران 

گرفتـه می شـود.
حاتـم شـاکرمی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
روابـط  جامـع  سـامانه  تکمیـل  دربـاره 
کار بـرای ارائـه خدمـت بـه متقاضیـان، 
اظهـار کـرد: در مجمـوع 49 زیرسـامانه 
بـر اسـاس نیازهـا و اولویت هـای ادارات 

کل حـوزه روابـط کار در دسـت طراحی و 
تولیـد اسـت تا بـه مـردم خدمـات ارائه 
دهد. در تاریخ 22 بهمن، 22 زیر سامانه 
را در سراسـر کشـور اجرایـی کردیـم کـه 
و کارفرمایـان  بخـش کارگـران  ایـن  در 
می تواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن سـامانه 
خدمـات الزم را بـه صـورت غیرحضوری 
دریافـت کننـد.وی افـزود: از نیمـه اول 
سـال 1399 هم قـادر خواهیـم بود همه 
کنیـم،  عملیاتـی  را  زیرسـامانه هایمان 
البتـه ایـن بـازه زمانـی بـه ایـن دلیـل 

اسـت که فرآیند تسـت زیرسـامانه ها تا 
انـدازه ای زمانبـر خواهـد بـود چـون خود 
ایـن سـامانه بـه یـک بانـک اطالعاتـی 
بسـیار بـزرگ تبدیـل خواهـد شـد تا در 
آینـده در تصمیم گیری هـا بـه مـا کمـک 
بـا  کار  وزیـر  روابـط کار  معـاون  کنـد. 
تاکیـد بر مراجعـه کارگـران و کارفرمایان 
بـه دفاتـر پیشـخوان دولت جهـت احراز 
هویـت، گفـت: کارگـران تنها کافی اسـت 
کـه کارت ملـی خـود را همـراه داشـته 
باشـند، کارفرمایانی که دارای شـخصیت 
حقوقـی هسـتند عـالوه بـر کارت ملـی 
بایـد روزنامه رسـمی را هـم ارائه دهند و 
کارفرمایـان حقیقی تنها با داشـتن جواز 
کسـب و کارت ملـی می تواننـد مراحـل 

احـراز هویـت را طـی کننـد.

پايان سوء استفاده از 

قراردادهای کارگران

قدردان نیروهای خدوم و 
زحمتکش بخش پزشکی هستیم

نیروهـای  قـدردان  بایـد  مـا  همـه  جمهـوری گفـت:  رییـس  اول  معـاون 
زحمتکـش و خـدوم بخـش پزشـکی و درمانـی کشـور باشـیم کـه در خـط 
مقـدم مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا قـرار دارند.اسـحاق جهانگیـری در  جلسـه 
سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا بـا اشـاره بـه پیام مقـام معظـم رهبری 
خطـاب بـه جامعـه پزشـکی و پرسـتاری کشـور، گفـت: همـه ما بایـد قدردان 
نیروهـای زحمتکـش و خـدوم بخش پزشـکی و درمانی کشـور باشـیم که در 
خـط مقـدم مقابلـه با بیمـاری کرونا قـرار دارند.معـاون اول رییـس جمهوری 
ادامـه داد: جامعـه پزشـکی بـا از خودگذشـتگی تـالش دارند تا ایـن بیماری 
را در کشـور ریشـه کـن کننـد و بـه فضـل الهـی و بـا همـکاری مـردم از ایـن 

بحـران عبـور خواهیـم کرد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود سـناریوهای مختلـف دربـاره ابعـاد و شـیوع بیماری 
کرونـا، بـر همـکاری همـه دسـتگاه هـا بـا یکدیگر جهت پیشـبرد طـرح های 
سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا ویـروس کرونـا تاکیـد کـرد و خواسـتار برنامه 
ریـزی بـرای ارایـه آمـوزش هـای همگانـی بـه عمـوم مـردم و نیـز آمـوزش 
هـای اولیـه بـه بخش هایـی از نیروهای مسـلح و اسـتفاده از همـه امکانات 

بیمارسـتانی کشـور بـرای مقابلـه و ریشـه کنـی بیمـاری کرونا شـد.

مجلس

سیاست

پارلمان

مجلس

جلسات علنی هفته جاری مجلس لغو شد

 با تصويب نکردن FATF دست به خود تحريمی زديم

احتمال اصالح افزايش حقوق کارکنان

نرخ دالر در روزهای آتی منطقی می شود

یـــک عضـــو هیئـــت رئیســـه 
ــالمی  ــورای اسـ مجلـــس شـ
از تعطیلـــی جلســـات علنـــی 
هفتـــه جـــاری مجلـــس بـــه 
دلیـــل جلوگیـــری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا خبـــر 

داد.
 محمـــد علـــی وکیلـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا 
ـــس  ـــه مجل ـــت رئیس ـــم هیئ ـــا تصمی ـــرد: ب ـــار ک اظه
ـــه  ـــی هفت ـــرر شـــد جلســـات علن شـــورای اســـالمی مق
ـــری  ـــرای جلوگی ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــاری مجل ج
ـــود. ـــل ش ـــا تعطی ـــروس کرون ـــیوع وی از گســـترش ش
 وی دربـــاره چگونگـــی بررســـی الیحـــه بودجـــه 

ــه  ــه بـ ــی بودجـ ــاالً بررسـ ــت: احتمـ ــال 99 گفـ سـ
هفتـــه بعـــد موکـــول خواهـــد شـــد و مـــا بودجـــه 
ـــرد. ـــم ک ـــب خواهی ـــی و تصوی ـــم را بررس دو دوازده
ــداوم کار  ــرای تـ ــه بـ ــت کـ ــن گفـ ــی همچنیـ وکیلـ
اذن  بایـــد  جهـــاد کشـــاورزی  وزارت  سرپرســـت 

ــود. ــب شـ ــری کسـ رهبـ
ـــی  ـــات علن ـــود در جلس ـــرار ب ـــنا، ق ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــنهادی  ـــر پیش ـــت وزی ـــس صالحی ـــده مجل ـــه آین هفت
جهـــاد کشـــاورزی و همچنیـــن کلیـــات گـــزارش 
ــی  ــورد بررسـ ــه 99 مـ ــق از بودجـ ــیون تلفیـ کمیسـ

قـــرار گیـــرد.

یـک کارشـناس مسـائل بین الملـل گفت: با 
نپذیرفتـن پالرمـو و CFT و قـرار گرفتن در 
لیسـت کشـورهایی کـه اقدامـات مقابلـه ای 
بـرای آن هـا فعـال می شـود عمال دسـت به 

خـود تحریمـی زدیم.
حسـن بهشـتی پـور در گفت وگـو با ایسـنا با اشـاره به قـرار گرفتن نـام ایران 
در لیسـت اقدامـات مقابلـه ای FATF بـا بیـان اینکه اکنـون نام ایـران و کره 
شـمالی تنهـا در ایـن لیسـت اسـت، گفـت: قطعـا ایـن مسـاله بـرای ایـران 
تبعاتـی در جنبـه های مختلف خواهد داشـت و این تبعـات را نمی توان انکار 

کـرد یـا از سـطح و کیفیت آن کاسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بهتریـن راه ایـن بود کـه مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام مصوبـه مجلـس شـورای اسـالمی را بـا همـان تحفظ هایـی کـه درباره 
پالرمـو و CFT در نظـر گرفتـه بـود، تصویـب می کـرد، افـزود: اینکـه مـا این 
قوانیـن و معاهـدات را بـا شـرط بپذیریـم مثـل بسـیاری از معاهـدات و 
توافقنامه هـای بیـن المللـی دیگـر کامـال طبیعی و مسـبوق به سـابقه اسـت 

و از سـویی بهانـه بـه دسـت دشـمنان نمی دادیـم. 199 کشـور تا کنـون پالرمو 
و 180 کشـور CFT را پذیرفتـه انـد و در عیـن حـال بر اسـاس قوانین داخلی 

خودشـان آن را اجـرا می کننـد.
بهشـتی پـور ادامـه داد: مصوبـه مجلـس یـک راهـکار میانـه بـود کـه مـی 
توانسـت اجـرا شـود. مـا بـه راحتـی مـی توانسـتیم بخـش هایـی کـه قبول 
نداریـم را اجـرا نکنیـم بـه عـالوه کـه اجـرای ایـن قوانیـن زمان بـر اسـت و 
اینگونـه نیسـت کـه مسـاله ای فـوری برای ایـران مطـرح شـود در عین حال 
فشـار را هـم از کشـور کـم می کنیـم اما بـا نپذیرفتن این قوانین عمال دسـت 
بـه خـود تحریمی زدیم. این کارشـناس مسـائل بین الملل در پاسـخ به این 
کـه آیـا دولت باید دسـت از تـالش برای تصویـب این قوانین و پیوسـتن به 
FATF بـردارد؟ اظهـار کـرد: دولـت در مجامـع بین المللـی می توانـد بگوید و 
اعـالم کنـد که در تالش اسـت برای تصویـب این معاهدات و سـعی در اقناع 
مخالفـان دارد. در حـال حاضـر 39 مـورد از توصیـه هـای مـورد نظـر را ایـران 
اجـرا مـی کنـد و پذیرفته که این مسـاله از سـال 86 هم آغاز شـده اسـت از 

ایـن رو معتقـدم نبایـد دسـت از تالش برداشـت.

مصوباتـــی  وجـــود  بـــا 
تلفیـــق  کـــه کمیســـیون 
ـــش  ـــورد افزای ـــس در م مجل
ــال  ــان در سـ ــوق کارکنـ حقـ
آینـــده داشـــت بـــا رد الیحـــه بودجـــه در صحـــن 
علنـــی، وضعیـــت حقـــوق مشـــخص نشـــد و بـــه 
پرحاشـــیه ترین  از  دیگـــر  بـــار  می رســـد  نظـــر 
ـــدی،  ـــش 15 درص ـــد؛ افرای ـــه باش ـــای بودج بحث ه
ــی  ــی و حتـ ــد پلکانـ ــی، رشـ ــل 2.8 میلیونـ حداقـ
یکســـان از ســـناریوهای مطـــرح و حتـــی مصـــوب 
بـــود کـــه فعـــال بالتکلیـــف باقـــی مانـــده اســـت.
ـــدی  ـــنهاد 15 درص ـــت پیش ـــنا، دول ـــزارش ایس ـــه گ ب

ــد را در  ــال بعـ ــان در سـ ــوق کارکنـ ــش حقـ افزایـ
قالـــب الیحـــه بودجـــه بـــه مجلـــس ارائـــه و بـــه 
نوعـــی اعـــالم کـــرد کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
موجـــود تـــوان مالـــی بیـــش از ایـــن رشـــد را 
نـــدارد، امـــا بـــه هـــر حـــال حقـــوق کارکنـــان بـــه 
ــد  ــژه در چنـ ــه ویـ ــواره و بـ ــف همـ ــل مختلـ دالیـ
تبصره هـــای  پرچالش تریـــن  از  اخیـــر  ســـال 
بودجـــه در جریـــان بررســـی در مجلـــس بـــوده و 
مدت هـــا طـــول کشـــیده تـــا دو قـــوه در مـــورد آن 
بـــه توافـــق برســـند و گاه توافقـــی ایجـــاد نشـــده 
ـــت  ـــرای دول ـــه اج ـــس ب ـــب مجل ـــا تصوی ـــا ب و تنه

رســـیده اســـت.

مجلــس  اقتصــادی  عضــو کمیســیون 
اینکــه پیش بینــی می شــود  بیــان  بــا 
ــت  ــه قیم ــده ب ــای آین ــرخ ارز در روزه ن
منطقــی خــود برســد، گفــت: پــس از طــی 
ــا، نــرخ دالر بــه مســیر قبلــی خــود بازمی گــردد. چالش هایــی ماننــد کرون
ــس  ــی عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل ــی داوران ــور ابراهیم محمدرضــا پ
شــورای اســالمی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت  
افزایــش نــرخ ارز در روزهــای اخیــر را ناشــی از فضــای روانــی دانســت و 
ــا کــرد در طــول ســال های گذشــته FATF همــکاری  ــوان ادع گفــت: می ت
مشــترکی بــا ایــران نداشــته و ایــن گــروه مالی همیشــه ایــران را در لیســت 

ــه مــا نکــرده اســت. انتظــار قــرار داده و کمکــی ب
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
ــا  پــس از تصویــب برجــام نیــز ایــران مــراودات بانکــی و ارزی چندانــی ب
دنیــا نداشــت، افــزود: وضعیــت کشــورمان از نظــر مــراودات مالــی پــس از 
قــرار گرفتــن در لیســت ســیاهFATF  تغییــر نخواهــد کــرد، زیــرا پــس از 

خــروج آمریــکا از برجــام FATF همــکاری بــا ایــران نداشــت.
ــیاه  ــت س ــران در لیس ــه ای ــته ک ــه ی گذش ــی در هفت ــرد: حت ــار ک وی اظه
FATF نبــود، نیــز مــراودات مالــی و ارزی کشــورمان شــرایط عــادی 
نداشــت کــه حــال بــا قــرار گرفتــن در لیســت ســیاه شــرایط وخیــم شــود، 
در واقــع 95 درصــد اقدامــات  FATF پیــش از ایــن نیــز بــه معنــای حضــور 
ــا  ــس دهــم ب ــردم در مجل ــده م ــن نماین ــود. ای ــران در لیســت ســیاه ب ای
بیــان اینکــه در حــال حاضــر شــرایط اقتصــادی کشــور بــا مســائل پیرامونــی 
ــرای از  منطبــق شــده اســت، اضافــه کــرد: علیرغــم تــالش آمریکایی هــا ب
ــرای واردات و صــادرات حــدود 45  ــران، ب ــی ای ــادالت مال ــری از مب جلوگی

ــه جــا شــده اســت. ــع ارزی جاب میلیــون دالر مناب
ــا قــرار گرفتــن  عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد: اگرچــه ب
ــی موجــب ایجــاد فضــای  ــران در لیســت ســیاه FATF عوامــل پیرامون ای
ــس  ــی پ ــای قبل ــا براســاس تجربه ه ــرخ ارز شــد ام ــش ن ــی و افزای روان
ــردد. ــی خــود بازمی گ ــد قبل ــه رون ــرخ ارز مجــدد ب ــی، ن از طــی اوج قیمت

هر
 م

س:
عک

نایـب رییـس مجلـس خواسـتار قرنطینه  شـهرهای آلـوده و 
تعطیلـی ارگان هـای دولتی برای جلوگیری از شـیوع ویروس 

کرونا شـد.
 مسـعود پزشـکیان در صفحه شـخصی خود در اینسـتاگرام 
نوشـت: »بنـده معتقـدم نبایـد وقـت را از دسـت داد، دولـت 
بایـد کامـال قاطعانـه و در اسـرع وقـت قرنطینـه ی شـهرهای 
آلـوده، منـع رفـت و آمـد و تعطیلـی ارگان هـای دولتـی را بـا 
اتخـاذ تدابیـری کـه کمترین لطمه بـه مردم وارد شـود با نظر 

کارشناسـان داخلـی و خارجـی اعمـال کند.«

سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی اعالم کـرد: روز جمعه در 
ایـن سـازمان تسـت آژیـر طبـق پروتکل هـا انجام شـد که 

امـری عادی اسـت.
 در پـی برخـی اخبار و گـزارش های مردمی درباره شـنیده 
شـدن صـدای آژیر طوالنی مدت در سـازمان انـرژی اتمی، 
بهـروز کمالونـدی در گفت وگو با ایسـنا توضیـح داد: صبح 
روز جمعـه طبـق پروتکل های معمول تسـت آژیر سـازمان 
انـرژی اتمـی انجام شـد و با توجـه به سیسـتم اتوماتیک 

بـه طـور کلی 13 دقیقـه آژیر به صـدا درآمد.

شهرهای آلوده قرنطینه و 
ارگان های دولتی تعطیل شوند

صدای شنیده شده به خاطر 
تست آژیر بود

یـک وکیـل دادگسـتری بـا بیـان اینکـه مجلـس بایـد توجـه 
بیشـتری بـه حـوزه تنقیـح به جـای تدویـن و تصویـب قانون 
داشـته باشـد، گفـت: ما تـا االن حـدود 13 هـزار عنـوان قانونی 
تصویب کردیم و االن زمان آن فرارسـیده اسـت که قانون گذاری 
را کم تـر کنیـم یعنـی از 100 درصـد، 30 درصـد وقـت و حوصله را 
بـه قانون گـذاری و 70 درصـد را بـه تنقیـح اختصـاص دهیـم. 
وی در ارتبـاط بـا عملکـرد مجلس قبلـی از لحـاظ قانون گذاری 
گفـت: مجالس ما در قانون گذاری سـه نکتـه دارند، اولین نکته 
کثـرت قانون گـذاری و دومین نکته عدم توجـه به اصول پیش 
نویـس نـگاری تقنینـی و سـومین نکته لـزوم رفتن به سـمت 

توجـه بیشـتر بـه تقدم الیحـه بر طرح اسـت.

سـفارت روسـیه در ایـران بـا توجـه به گسـترش ویـروس کرونا 
در ایـران،   از توقـف خدمـات کنسـولی خود به ایرانیـان تا اطالع 
ثانـوی خبـر داد.به گزارش سـفارت فدراسـیون روسـیه در ایران، 
 446-p بر اسـاس دسـتور دولت فدراسـیون روسـیه به شـماره
مـورخ 27 فوریـه 2020 )8 اسـفند 1398( بخـش کنسـولی 
سـفارت فدراسـیون روسـیه در جمهوری اسـالمی ایران از تاریخ 
28 فوریـه 2020 )9 اسـفند 1398( )سـاعت 00:00 بـه وقـت 
محلـی( پذیـرش مـدارک،  تهیـه  و صـدور ویزاهـای تحصیلـی،   
شـخصی،   گردشـگری،  کاری و ترانزیتـی بـرای اتبـاع ایرانـی را 

موقتـا متوقـف کرد.

مجلس توجه بیشتری به حوزه 
تنقیح قوانین داشته باشد

توقف خدمات کنسولی 
سفارت روسیه در ایران
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حجگردشگری

آغاز ثبت نام حج 99 و اعالم هزينه هااقلیم کردستان عراق جشن های نوروزی را لغو کرد

 حکومـــت اقلیـــم کردســـتان عـــراق روز 
ـــا  ـــگیرانه ب ـــی پیش ـــنبه( در اقدام )چهارش
ــروس  ــار ویـ ــری از انتشـ ــدف جلوگیـ هـ
ــوروزی  ــای نـ ــن هـ ــه جشـ ــا همـ کرونـ

آینـــده را لغـــو کـــرد.
ــی«  ــت صوفـ ــتان، »فرسـ ــم کردسـ ــای اقلیـ ــانه هـ ــزارش رسـ ــه گـ بـ
اســـتاندار اربیـــل در نشســـت خبـــری گفـــت کـــه لغـــو جشـــن هـــای 
ـــرای  ـــگیرانه ب ـــای پیش ـــدام ه ـــی از اق ـــال بخش ـــوروزی امس ـــالت ن تعطی

جلوگیـــری از انتشـــار ویـــروس کرونـــا اســـت.
ـــده از دوران  ـــه جـــا مان ـــراق ب ـــی کردهـــای ع ـــوروز جشـــن باســـتانی و مل ن
ایـــران باســـتان جایـــگاه ویـــژه ای در میـــان کردهـــای سراســـر منطقـــه 

دارد.
ـــه ای  ـــز در بیانی ـــراق نی ـــتان ع ـــرات کردس ـــزب دمک ـــال ح ـــن ح در همی
ـــروس  ـــیوع وی ـــی از ش ـــژه ناش ـــرایط وی ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــرد ک ـــالم ک اع
ـــق  ـــی مناط ـــراق و برخ ـــایه ع ـــورهای همس ـــه و کش ـــد - 19 در منطق کووی

ـــت  ـــادواره بزرگداش ـــال ی ـــردم امس ـــالمت م ـــظ س ـــور حف ـــه منظ ـــان ب جه
ـــود. ـــی ش ـــو م ـــی« لغ ـــی بارزان ـــال مصطف »م

ـــع  ـــه مان ـــرد ک ـــالم ک ـــروز اع ـــز ام ـــتان نی ـــم کردس ـــگری اقلی اداره گردش
ورود گـــروه هـــای گردشـــگری بـــه خـــاک منطقـــه از دیگـــر مناطـــق 

عـــراق بـــه دلیـــل انتشـــار کرونـــا خواهـــد شـــد.
ـــت در  ـــم گرف ـــته تصمی ـــتان روز گذش ـــم کردس ـــت اقلی ـــن حکوم همچنی
ـــروس  ـــیوع وی ـــری از ش ـــرای جلوگی ـــگیرانه ب ـــای پیش ـــدام ه ـــدت اق م
ـــای  ـــودک، موسســـه ه ـــای ک ـــدارس، مهده ـــا، م ـــه دانشـــگاه ه ـــا هم کرون
توانبخشـــی در وزارت آمـــوزش، آمـــوزش عالـــی و تحقیقـــات علمـــی و 
وزارت کار و امـــور اجتماعـــی را تعطیـــل کنـــد. مقـــام هـــای بهداشـــتی 
ـــار  ـــه چه ـــد ک ـــد کردن ـــار تایی ـــتین ب ـــرای نخس ـــنبه ب ـــه ش ـــراق روز س ع
ـــد. ـــده ان ـــوده ش ـــا آل ـــروس کرون ـــه وی ـــوک ب ـــواده ای در کرک ـــو خان عض
ـــکیل  ـــا تش ـــا کرون ـــه ب ـــرای مقابل ـــژه ب ـــه ای وی ـــه کمیت ـــراق ک ـــت ع دول
ـــا  ـــود را ب ـــای خ ـــگیرانه مرزه ـــی و پیش ـــی احتیاط ـــت، در اقدام داده اس

ـــت. ـــته اس ـــران بس ای

ثبــت نــام در کاروان هــای حــج 99 از آغــاز 
شــد؛ هزینــه ایــن ســفر از 32.5 میلیــون 
تــا حــدود 41 میلیــون تومــان متغیــر 

اســت.
ــرادی  ــرده اســت اف ــالم ک ــارت اع ــزارش ایســنا، ســازمان حــج و زی ــه گ ب
ــوض  ــه دارای قب ــد ک ــام کنن ــت ن ــج 99 ثب ــای ح ــد در کاروان ه می توانن
ودیعه گــذاری تــا تاریــخ 31 فروردین مــاه ســال 1386 باشــند و قبــالً 
https:// نســبت بــه تکمیــل اطالعــات و دریافــت کــد رهگیــری از ســامانه
reserve.haj.ir اقــدام کــرده باشــند. ایــن دارنــدگان از صبــح روز، جمعــه 
نهــم اســفندماه از طریــق ســامانه https://reserve.haj.ir می تواننــد 
ثبــت نــام اولیــه را انجــام دهنــد و بعــد بــه مــرور زمــان مــدارک مــورد نیــاز 

ــد. ــرار دهن ــده ق ــر کاروان انتخاب ش ــار مدی را در اختی
ثبــت نــام  غیرحضــوری بــوده و ضرورتــی نــدارد متقاضیــان حتمــا بــه دفاتر 
زیارتــی مراجعــه کننــد؛ فقــط کافــی اســت وارد ســامانه اعالم شــده از ســوی 
ســازمان حــج شــوند.هزینه ثبــت نــام آن چنــان کــه ســازمان حــج و زیــارت 

ــه  ــه در مرحل ــود ک ــت می ش ــطی« دریاف ــورت »قس ــه ص ــرده ب ــالم ک اع
ــش  ــت بخ ــام در کاروان، الزم اس ــت ن ــردن ثب ــی ک ــرای قطع ــت ب نخس
ــان(  ــان )25.000.000 توم ــون توم ــزان 25 میلی ــه می ــفر ب ــه س اول هزین
ــه( پرداخــت شود.بررســی  ــغ ودیعــه وســود متعلق )بااحتســاب اصــل مبل
ــرای  جــدول کاروان هــای حــج 99 نشــان می دهــد هزینه هــای متغیــری ب
ایــن ســفر اعــالم شــده اســت کــه کمتریــن آن 32 میلیــون و 452 هــزار 
تومــان و بیشــترین آن 40 میلیــون و 972 هــزار تومــان اســت.   مراحــل 
ثبت نــام کامــل در کاروان هــای حــج 99 نیــز شــامل ایــن فراینــد می شــود: 
تحویــل مــدارک، واریــز بخــش اول هزینــه ســفر، انجــام معاینــات واخــذ 
ــد  ــازمان تاکی ــفر.این س ــه س ــده هزین ــز باقی مان ــکی و واری ــه پزش تائیدی
کــرده اســت: چنان چــه افــراد در زمــان مقــرر و اعــالم شــده بــرای ثبت نــام 
ــل  ــل تکمی ــه دلی ــا )ب ــه آن ه ــام اولی ــد، رزرو و ثبت ن ــدام نکنن ــی اق قطع
نکــردن مراحــل(، از ســوی کاروان قابــل ابطــال بــوده و باقی مانــده ظرفیــت 

ــرد. ــرار می گی ــا ق ــایر اولویت ه ــدگان س ــار دارن کاروان در اختی

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: »با توجه به شیوع ویروس کرونا، همه مراسم ها و همایش ها 
در تاسیسات گردشگری هرمزگان تا اطالع ثانوی لغو می شود.«

رنا
 ای

س:
عک

بـه گفتـه  مدیرعامـل شـورای جهانـی سـفر و گردشـگری، 
دالر  میلیـارد   22 می توانـد  » کرونـا«  ویـروس  شـیوع 

خسـارت بـرای گردشـگری جهـان بـه بـار بیـاورد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از آر اف آی، تاکنـون بیـش 
از  2,760  نفـر کـه  اغلـب چینـی بودنـد جـان خـود را در 
اثـر ابتـال بـه ویـروس »کرونـا« از دسـت داده انـد و بیش 
از 81 هـزار نفـر در 45 کشـور مختلـف بـه ایـن ویـروس 

شـده اند. مبتـال 
»گلوریـا گوئـوارا« - مدیرعامـل شـورای جهانـی سـفر و 
گردشـگری -  در گفت وگو با یک نشـریه اسـپانیایی بیان 
کـرد: »بـا ایـن کـه هنـوز بـرای اطـالع پیـدا کـردن از ایـن 
موضوع زود اسـت، اما شـورای جهانی سـفر و گردشـگری 
بـا همـکاری موسسـه تحقیقاتـی »آکسـفورد اکانامیـک« 
بـرآورد اولیـه ای انجـام داده کـه بـه واسـطه آن دسـت کم 
22 میلیـارد دالر خسـارت بـرای حـوزه گردشـگری جهانـی 

تخمیـن زده شـده اسـت.«
او افـزود: »ایـن بـرآورد بـر اسـاس بحران هـای مشـابه 
 »H1N1« پیشـین همچون بیماری »سـارس«  یا ویـروس
و آمارهـای ارائه شـده دربـاره خسـاراتی کـه از سـفر نکردن 
شـده،  منتشـر  اخیـر  هفته هـای  در  چینـی  گردشـگران 
صـورت گرفتـه اسـت. چینی هـا گردشـگرانی هسـتند کـه 
در حیـن مسـافرت بیـش از هـر گردشـگر دیگـری خـرج 
بـا  تقریبـا  کـه  برآوردشـده  خسـارت  می کنند.«میـزان 
خوش بینانه تریـن  می کنـد،  برابـری  یـورو  میلیـارد   20.2
»آکسـفورد  موسسـه  سـوی  از  ارائه شـده  احتمالـی  آمـار 
و  شـد  منتشـر  فوریـه  یازدهـم  کـه  اسـت  اکانامیـک« 
در خـالل آن بـه فرضیـه احتمالـی کاهـش 7.0 درصـدی 
سـفرهای خارجی توسـط شـهروندان چینی اشـاره شد.اما 
اگـر بحـران شـیوع ویـروس »کرونـا« بـه انـدازه بحـران 
رقـم  ایـن  بکشـد،   طـول  »سـارس«  بیمـاری  ویـروس 
می توانـد تـا دوبرابـر یعنـی بـه 49 میلیـارد دالر نیز برسـد. 
ویـروس بیمـاری سـارس از ماه نوامبر سـال 2002 شـیوع 

پیـدا کـرد و در جـوالی 2003 کنتـرل شـد. 

سوژه
خسارت ۲۲ میلیارد 

دالری »کرونا«  
برای گردشگری جهانی

نیاز قلعه بارده چهارمحال و بختیاری به مرمت

خیابان کشی عامل اصلی تزلزل بنای قلعه بارده شد

و  چهارمحــال  در  اخیــر  بارش هــای   
ــی از  ــب بخش ــث تخری ــاری باع بختی
قلعــه بــارده در چهارمحــال و بختیــاری 
شــده اســت و ایــن قلعــه نیازمنــد 

ــت. ــازی اس ــت و بازس مرم
شــدت بارندگی هــای ناشــی از ســامانه 
پرقــدرت بارشــی اخیــر در چهارمحــال و 
بختیــاری باعــث تخریــب بخش هایــی 
از قلعــه تاریخــی داراب خــان بــارده 

شهرســتان بــن در ایــن اســتان شــد.
مرمــت و بازســازی قســمت هایی از 
ــارده در  ــان ب ــی داراب خ ــه تاریخ قلع

ســال های گذشــته و امســال از ســوی 
ــی، گردشــگری و  اداره کل میراث فرهنگ
ــاری  ــال و بختی ــتی چهارمح صنایع دس

ــود. انجــام شــده ب
ــی  ــب بخش های ــا تخری ــون ب ــا اکن ام
بــارده  تاریخــی  بــرج  و  دیــواره 
پیگیــری بــرای جــذب اعتبــارات مــورد 
اضطــراری  مرمــت  به منظــور  نیــاز 
در  قلعــه  ایــن  استحکام بخشــی  و 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  کار  دســتور 
گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحــال 
از  یکــی  گرفــت.  قــرار  بختیــاری  و 
ــت:  ــارده گف ــی ب ــه تاریخ ــکان قلع مال
ــی، گردشــگری و  اداره کل میراث فرهنگ
ــاری  ــال و بختی ــتی چهارمح صنایع دس

ــه  ــن قلع ــراری ای ــت اضط ــرای مرم ب
ــا فوریــت در دســتورکار  اقــدام الزم را ب

ــد. ــرار ده ق
ــگار  ــا خبرن احمــد نامــور در گفت وگــو ب
ــه شــدت  ــا توجــه ب ــا تاکیــد کرد:ب ایرن
اخیــر بخشــی  بارش هــای روزهــای 
ــه  ــرقی قلع ــه ش ــرج جبه ــوار و ب از دی

ــت. ــارده فروریخ ــی ب تاریخ
وی افــزود: در بخــش مســکونی جبهــه 
ــی  ــه تاریخ ــمال غربی قلع ــی و ش غرب
در  نفوذپذیــری  نقــاط  نیــز  بــارده 
پشــت بام ها ایجــاد و باعــث شــده آب 
از ســقف بــه درون اتاق هــا چکــه کنــد.
نامــور تصریــح کــرد: ایــن موضــوع 
بســیار خطرآفریــن و باعــث نمنــاک 

و  پی هــا  برخــی  سســتی  و  شــدن 
بخش هــای  فروریختــن  احتمــال 
ــای تاریخــی شــده  ــن بن ــری از ای دیگ

اســت.
ــی رود اداره  ــار م ــد: انتظ ــادآور ش وی ی
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   کل 
و  چهارمحــال  صنایــع  دســتی  و 
ــبت  ــریع تر نس ــه س ــر چ ــاری ه بختی
بــه اختصــاص اعتبــار بــرای مرمــت 
بخش هایــی  اضطــراری  و  ســریع تر 
ــد.  ــدام کن ــارده اق ــی ب ــه تاریخ از قلع
ــکان قلعــه تاریخــی  یکــی دیگــر از مال
ــته  ــال های گذش ــت: س ــز گف ــارده نی ب
انجــام  و  خیابان  کشــی  به دنبــال 
ــت  ــق فعالی ــفالت از طری ــات آس عملی
ــن  ــای ای ــی از بن ــا بخش های غلطک ه
ــا  ــمت برج ه ــوص در قس ــه به خص قلع

و دیوارهــا متزلــزل و سســت شــد.
بــا  گفت وگــو  در  کرم پــور  داراب 
ــا تاکیــد کــرد: عــالوه بــر  خبرنــگار ایرن
اعتراض هــای فــراوان مالــکان قلعــه 
تاریخــی بــارده نســبت بــه فعالیــت 
غلطک هــا امــا هیــچ توجهــی بــه ایــن 

ــد. ــوع نش موض
وی اظهــار داشــت: همیــن عامــل باعث 
ــار  ــارده دچ ــی ب ــه تاریخ ــا قلع ــد ت ش
ــزل در  ــرزش و ایجــاد سســتی و تزل ل

ــا شــود. اســتحکام بن
کرم پــور تصریــح کرد:انتظــار مــی رود 
ــی، گردشــگری و  اداره کل میراث فرهنگ
ــاری  ــال و بختی ــتی چهارمح صنایع دس
ــس از  ــارده پ ــی ب ــه تاریخ ــرای قلع ب
ــه  ــه تهی ــبت ب ــا نس ــی بن آسیب شناس
طــرح کلــی مرمــت و اجرایــی شــدن آن 

ــدام الزم را انجــام دهــد. اق

وی افــزود: بــا توجــه بــه وســعت بنــای 
ــاز  ــت آن نی ــارده مرم ــه تاریخــی ب قلع
ــه طــرح علمــی و کارشناســی  جــدی ب
مرمــت دارد. کرم پــور تاکیــد کــرد: البتــه 
ســاالنه  قطره چکانــی  اعتبــارات  بــا 
نمی تــوان گام موثــری بــرای مرمــت 
ــارده  ــی ب ــه تاریخ ــای قلع ــی بن اساس
ــبت  ــا نس ــرورت دارد ت ــت و ض برداش
بــه جــذب اعتبــار مــورد نیــاز ایــن بنــا 
ــری و  ــی پیگی ــای مل ــل ردیف ه از مح

ــود. ــام ش ــدام الزم انج اق
ــگری  ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
و  چهارمحــال  صنایــع  دســتی  و 
بختیــاری نیــز گفت:مرمــت اضطــراری 
قلعــه  آســیب دیده  بخش هــای 
قــرار  دســتورکار  در  بــارده  تاریخــی 

گرفتــه اســت.
بــا  گفت وگــو  در  جــوادی  مهــرداد 

ــت  ــرد: مرم ــح ک ــا تصری ــگار ایرن خبرن
آســیب دیده  بخش هــای  اضطــراری 
ــه 2  ــل ب ــارده حداق ــی ب ــه تاریخ قلع

میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد.
میــراث   کل  اداره  شــد:  یــادآور  وی 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش فرهنگ
چهارمحــال و بختیــاری مکاتبه هــا و 
پیگیری هــای الزم در ایــن خصــوص 
را از طریــق وزارتخانــه انجــام می دهــد. 
ــال های  ــت: در س ــار داش ــوادی اظه ج
ــارات  ــال از اعتب ــارد ری ــته 7 میلی گذش
میراث فرهنگــی،  اســتانی  و  ملــی 
بــرای  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
مرمــت، اســتحکام  بخشــی، بام ســازی، 
حفاظتــی،  انــدود  سبک ســازی، 
اجــرای شــمع بندی حفاظتــی و تخلیــه 
بــارده  تاریخــی  قلعــه  نخاله هــای 

ــت. ــده اس ــه ش هزین

معـاون میراث  فرهنگـی اداره کل میراث  
صنایع دسـتی  و  فرهنگـی، گردشـگری 
عملیـات  شـروع  از  غربـی  آذربایجـان 
گمانه زنـی در محوطه تاریخی شـایگان 

مهاباد خبـر داد.
از  به نقـل  میـراث  آریـا  به گـزارش 
میـراث  اداره کل  روابـط  عمومـی 
 فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع  دسـتی 
بـا  سـپهرفر  حسـن  آذربایجان غربـی، 
اعـالم خبـر فـوق گفـت: »بـا توجـه بـه 

در  شـایگان  تاریخـی  محوطـه  اینکـه 
بافـت شـهری قـرار دارد، متاسـفانه در 
سـالیان اخیـر تعرضات و آسـیب هایی 
حاضـر  حـال  در  و  شـده  وارد  آن  بـه 
حـدود یـک هکتـار از آن باقـی مانـده 

اسـت.«
گسـترش  دلیـل  »بـه  افـزود:  او 
شهرسـتان مهابـاد و تخریـب محوطـه 
عوامـل  از  برخـی  توسـط  شـایگان 
و  بررسـی  شـهری  توسـعه  و  انسـانی 

ثبـت عرصـه و حریم محوطه یاد شـده 
در جهـت شناسـایی و ثبـت دوره  هـای 
معمـاری و اسـتقرار آن در زمینه سـازی 
بـرای کاوش هـای گسـترده در دسـتور 

گرفـت.« قـرار  کار 
معـاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث 
صنایع دسـتی  و   فرهنگـی، گردشـگری 
آذربایجـان غربـی ادامـه داد: »عملیات 
گمانه زنـی در ایـن محوطـه بـا مجـوز 
رسـمی از پژوهشـکده باستان شناسـی 
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  پژوهشـگاه 
گردشـگری و صنایع دسـتی کشـور و با 
همـکاری و مسـاعدت شـورای شـهر و 
تامیـن بودجه توسـط شـهرداری مهاباد 

هـم اکنـون در حـال انجـام اسـت.«  

محوطه باستانی شايگان مهاباد 
تعیین حريم می شود

میراث طبیعی تهران برای نخستین 
بار در سال 98 ثبت ملی شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان تهــران گفــت: 
»لــزوم توجــه بــه میــراث طبیعــی در اســتان تهــران موجــب شــد تــا 2 اثــر 
ــوان  ــه عن درخــت کهنســال امامــزاده قاســم و آبشــار ســنگان بخــش کــن ب
ــران در شــهریورماه ســال 98 در  ــی اســتان ته ــار طبیع ــای آث ــن نمونه ه اولی

فهرســت میــراث طبیعــی ثبــت ملــی شــود.«
بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی تهــران، پرهــام جانفشــان بــا بیــان اینکــه حفــظ 
ــت:  ــت اســت، گف ــز اهمی ــدازه حائ ــک ان ــه ی ــی ب ــی و فرهنگ ــراث طبیع می
»پیونــد بســیار عمیقــی بیــن انســان و طبیعــت در طــول تاریــخ و فرهنــگ 
ــه جــای  ــار فرهنگــی ب ایــران وجــود داشــته اســت کــه نمونه هــای آن  در آث

مانــده قابــل مشــاهده اســت.«
جانفشــان افــزود: »شــرایط جغرافیایــی اســتان تهــران موجــب شــکل گیری 
میــراث طبیعــی متنوعــی در ســطح اســتان نظیــر غارهــا، چشــمه ها، دریاچــه 
ــمار  ــی ش ــناختی ب ــای زمین ش ــی و پدیده ه ــش گیاه ــی، پوش ــای طبیع ه
دیگــر شــده اســت کــه ثبــت ایــن دو اثــر طبیعــی در ســال 98 نقطــه آغــازی 

بــرای ثبــت بیشــتر آثــار طبیعــی در ســال 99 خواهــد بــود.« 

ته
نک

فرهنگـی،  میـراث   کل  اداره  فرهنگـی  میـراث   معـاون 
گردشـگری و صنایع دسـتی چهارمحـال و بختیـاری نیـز 
گفـت: امـور مرمتـی قلعـه تاریخـی بـارده بـا ایـن اداره 
کل و نگهـداری آن بـا مالـکان اسـت.کوروش باباییـان 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا تاکیـد کـرد: انجـام امـور 
مرمتـی قلعـه تاریخـی بارده به لحـاظ ثبت آن در فهرسـت 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  کل  اداره  بـا  ملـی  آثـار 
صنایع دسـتی چهارمحـال و بختیاری اسـت.وی افزود: اما 
به دلیـل وجـود بهره برداران و سـاکنان خصوصـی در قلعه 
تاریخـی بـارده نگهـداری آن شـامل عملیـات برف روبـی، 
نظافـت پشـت بام ها و درون بنـا و بازگشـایی ناودان هـا 
بـا مالکان اسـت. باباییان تصریـح کرد: به دنبـال تخریب 
بخشـی از دیـوار و برج جبهه شـرقی قلعه بـارده، اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی چهارمحـال و 
بختیـاری بـرای انجـام امـور حفاظتی ایـن بنـای تاریخی 

درخواسـت اعتبـار مرمـت اضطـراری کرده اسـت.

صنایع موزه
دستی

صدور ۶8۰ فقره پروانه تولید انفرادی صنايع دستیکرونا موزه های استان بوشهر را تعطیل کرد
بیمـاری  شـیوع  پـی  در 
کروناویـروس روابط  عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر در 
اطالعیـه ای از تعطیلـی مـوزه های اسـتان بوشـهر خبـر داد.
در متـن این اطالعیه آمده اسـت: »بـه اطالع هموطنان عزیز 
می رسـاند با توجه به اهمیت سـالمتی در جهت پیشـگیری 
از انتقـال ویـروس کرونـا، تمامی مـوزه های تحت نظـر اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
بوشـهر از تاریـخ جمعه 9/12/98 تـا اطالع ثانوی تعطیل می 
باشـند.«دو روز پیـش نیـز وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری 
پذیـرش  از  خـودداری  بـه  ای  نامـه  صنایع دسـتی.طی  و 

بازدیدهـای گروهـی در موزه هـا و مراکـز گردشـگری دولتی و 
خصـوص دسـتور داده بود. 

در نامـه  علـی اصغـر مونسـان بـه معـاون میراث فرهنگـی و 
معـاون گردشـگری کشـور آمـده بـود: »بـه  منظـور مقابلـه با 
بیمـاری کرونـا در سـطح کشـور، الزامی اسـت ضمـن رعایت 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  پروتکل هـای  دقیـق 
پزشـکی بـرای پیشـگیری از شـیوع ایـن بیمـاری، بـه کلیـه 
موزه هـای کشـور اعـم از دولتـی و خصوصـی، مراکـز تاریخی 
و فرهنگـی، پایگاه هـای ملـی و جهانـی، مراکز گردشـگری و 
سـایر زیرمجموعه هـای ذی ربـط اعـالم می شـود از پذیـرش 
و…(  دانشـجویی  )دانش آمـوزی،  گروهـی  بازدیدهـای 

خـودداری کننـد.

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: 
در 11 ماهـه امسـال 680 فقـره 
پروانـه تولید انفرادی صنایع دسـتی در اسـتان صادر شـده 
اسـت.به گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی و 
امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دستی سیسـتان و بلوچستان، علیرضا جاللزایی اظهار کرد: 
»در 11 ماهـه امسـال بالغ بـر 680 فقره پروانه تولید انفرادی 
صنایـع دسـتی صـادر شـده اسـت کـه با ایـن رقـم تاکنون 
11 هـزار پروانـه تولیـد انفـرادی در سـامانه هوشـمند صدور 

مجوزهـای صنایـع دسـتی ثبـت شـده اسـت.«

او بیـان کـرد: »افـرادی کـه گواهینامـه مهارتی پیشـرفته از 
سـازمان میراث فرهنگی و یا سـازمان فنی و حرفه ای دارند 
مـی تواننـد پروانـه تولیـد انفـرادی دریافـت کنند.«مدیرکل 
میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی سیسـتان و 
بلوچسـتان افـزود: »در ایـن مـدت حـدود 10 فقـره پروانـه 
تولیـد کارگاهـی و 17 فقـره جـواز تاسـیس کارگاهی صنایع 
دسـتی صـادر شـده اسـت.«جاللزایی افزود: »سرشـماری 
صنعتگـران اسـتان یکـی از اولویـت هـای معاونـت صنایع 
دسـتی در سـال آینده اسـت و تالش می شـود در راسـتای 
انسـجام صنعتگـران، سـندیکای صنایـع دسـتی در سـطح 
اسـتان انجـام شـود کـه ایـن امـر در مرحلـه نخسـت در 

شهرسـتان زاهـدان آغاز شـده اسـت.«

لنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

ــرق  ــه ش ــکارچیان منطق ــه ش ــوب ب ــه منص بیانی
مازنــدران کــه در آن بــه طــور ضمنــی کشــتن 
پرنــدگان مهاجــر در تــاالب میانکالــه را ناشــی 
ــالم  ــاالب اع ــن ت ــه ای ــم ب ــدی س ــق عم از تزری
کردنــد، باعــث شــکایت محیط زیســت از ایــن 

شده اســت. شــکارچیان 
منطقــه  شــکارچیان  بــه  منصــوب  بیانیــه ای   
شــرق مازنــدران کــه بخشــی از آنهــا ســاکنان 
المللــی  بیــن  تــاالب  حاشــیه  روســتاهای 
فضــای  در  شــوند  مــی  محســوب  میانکالــه 
ــد  ــر ش ــی منتش ــای اجتماع ــبکه ه ــازی و ش مج
ــزار  ــش از 20 ه ــکوک بی ــات مش ــه در آن تلف ک
ــره  ــت ک ــره گاه زیس ــن ذخی ــر در ای ــده مهاج پرن
ــروع  ــته ش ــاه گذش ــک م ــدود ی ــه از ح ــان ک جه
ــن   ــی از ریخت ــه دارد را ناش ــز ادام ــان نی و همچن
ــالم  ــاالب اع ــن ت ــل آب ای ــه داخ ــم ب ــدی س عم

کردنــد.
اســتان  دامپزشــکی  کــه  حالیســت  در  ایــن 
ــل  ــگاهی دلی ــی آزمایش ــس از بررس ــدران پ مازن
نوعــی  مســمومیت  از  ناشــی  را  تلفــات  ایــن 
بــا  و  بــود  اعــالم کــرده  بوتولیســم  ویــروس 
ایــن  از شــروع  مــاه  یــک  از  بیــش  گذشــت 
حادثــه، تلفــات کــم و بیــش ادامــه دارد و در 
ــرقی  ــمت ش ــه س ــات ب ــن تلف ــر ای ــای اخی روزه
تــاالب میانکالــه در اســتان گلســتان نیــز کشــیده 
ــل  ــی در داخ ــان مازن ــط ب ــای محی ــد و نیروه ش
گل و الی همچنــان بــه دنبــال جمــع آوری الشــه 
ایــن پرنــدگان هســتند کــه نگرانــی پیرامــون 
ــه  ــروس ب ــن وی ــی ای ــرایت احتمال ــال س احتم

ــود دارد. ــز وج ــا نی ــن نیروه ای

شــرق  شــکارچیان  بــه  منصــوب  بیانیــه  در 
را  ایــن ســم  آنهــا  ادعــا شــد کــه  مازنــدران 
محیــط  خصــوص  بــه  و  دولــت  از  انتقــام  در 
ــر  ــای اخی ــه در ســال ه ــد ک زیســت انجــام دادن
برخوردشــان را بــر شــکارچیان متخلــف گســترش 
ــل آب  ــه داخ ــم ب ــن س ــا ریخت ــا ب ــد و آنه دادن
ــده  ــزار پرن ــن ه ــات چندی ــه و تلف ــاالب میانکال ت
مهاجــر بــه نوعــی انتقــام خودشــان را از دولــت و 

محیــط زیســت گرفتنــد.
ــدور  ــرای ص ــه ب ــت وج ــه از دریاف ــن بیانی در ای
پروانــه شــکار یــک مــاه از ســوی محیــط زیســت 
ــر  ــش از س ــا پی ــه ه ــن پروان ــردن ای ــل ک و باط
رســیدن موعدشــان بــه دلیــل شــیوع تلفــات نیــز 

ــد. ــاد ش انتق

شــکایت محیط زیست از شکارچیان 
ــد:  ــی گوی ــدران م ــت مازن ــط زیس ــرکل محی مدی
قالــب  در  محیطزیســت   ، بیانیــه  ایــن  پیــرو 
ــه  ــوب ب ــه منص ــی از بیانی ــان عموم ــویق اذه تش

شــکارچیان شــرق اســتان مازنــدران بــه دســتگاه 
ــرد. ــکایت ک ــه ش قضایی

حســنیعلی ابراهیمــی کارنامــی در گفــت و گــو 
بــا خبرنگارایرنــا گفــت: اداره حقوقــی محیــط 
ــری  ــه پیگی ــم ب ــدران مصم ــتان مازن ــت اس زیس
ــه  ــن بیانی ــه ای ــت ک ــکارچیانی اس ــکایت از ش ش
ــای  ــا نیروه ــس از آن قطع ــد و پ ــر کردن را منتش
انتظامــی و قضایــی صادرکننــدگان احتمالــی ایــن 
بیانیــه را شناســایی و تحویــل قانــون خواهنــد 

داد.
تــاالب بیــن المللــی میانکالــه در شــرق مازنــدران 

حــدود 40 هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه از 
ــا  ــور ت ــمال کش ــه ش ــن خط ــرق ای ــهر در ش بهش
آشــوراده در اســتان گلســتان گســترش دارد و 
ــی  ــره یک ــه در زم ــی ک ــه آب ــن پهن ــاله در ای همس
ــرار دارد  ــان ق ــره جه ــت ک ــرگاه زیس از 600 ذخی
ــده مهاجــر زمســتان گــذر  ــه پرن بیــش از 150 گون

ــد. ــی کنن ــی م ــی زندگ ــور فصل ــه ط ــی ب و بوم
از بهمــن مــاه ســال جــاری براثــر آنچــه کــه 
بعدهــا دامپزشــکی مازنــدران از آن بــه عنــوان 
بیــش  کــرد  اعــالم  بوتولیســم  و  مســمومیت 
ــدود  ــر از ح ــده مهاج ــال پرن ــزار ب ــن ه از چندی
ــان  ــات همچن ــن تلف ــدند و ای ــف ش ــه تل 30 گون

بیانیه منصوب به شکارچیان در مازندران کار دستشان داد
شکارچیان به قتل عام هزاران پرنده در تاالب میانکاله اعتراف کردند

ــه عنــوان  از بهمــن مــاه ســال جــاری براثــر آنچــه کــه بعدهــا دامپزشــکی مازنــدران از آن ب
مســمومیت و بوتولیســم اعــام کــرد بیــش از چندیــن هــزار بــال پرنــده مهاجــر از حــدود 30 

گونــه تلــف شــدند و ایــن تلفــات همچنــان ادامــه دارد.
ــد  ــدگان و خری ــکار پرن ــدن ش ــام ش ــوع اع ــر ممن ــاوه ب ــدگان ع ــات پرن ــال تلف ــه دنب ب
ــاه  ــن م ــوم بهم ــد و از س ــه ش ــز قرنطین ــه نی ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــروش آن، ت و ف
تاکنــون نیروهــای محیطزیســت ســرگرم جمــع آوری الشــه هــای ایــن پرنــدگان بــا حداقــل 

ــتند. ــی هس ــزات و ایمن تجهی

ابراهیمـی: پیـرو ایـن بیانیـه ، محیطزیسـت در 
قالـب تشـویق اذهـان عمومـی از بیانیـه منصوب 
بـه شـکارچیان شـرق اسـتان مازندران به دسـتگاه 
قضاییه شـکایت کـرد. اداره حقوقی محیط زیسـت 
اسـتان مازنـدران مصمـم بـه پیگیـری شـکایت از 
شـکارچیانی اسـت که این بیانیـه را منتشـر کردند 
و پـس از آن قطعـا نیروهـای انتظامـی و قضایـی 
صادرکننـدگان احتمالـی ایـن بیانیه را شناسـایی و 

تحویـل قانـون خواهنـد داد.
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عک

مــا  راهبــرد  گیــالن گفــت:  اســتاندار 
پــروژه هــای  اجــرای  اســت در  ایــن 
ــت  ــط زیس ــتان، محی ــور اس ــعه مح توس
و مواهــب طبیعــی خــدادای، حفــظ و 

صیانــت شــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی وزارت 
ــه  ــالن زارع در جلس ــر ارس ــور ؛ دکت کش
حفاظــت  جدیــد  مدیــرکل  معارفــه 
محیــط زیســت گیــالن کــه احمدرضــا 
ــت  ــط زیس ــاون محی ــان زاده مع الهیج
ــاالب هــا ســازمان حفاظــت  ــی و ت دریای
حضــور  نیــز  کشــور  زیســت  محیــط 
محیــط  اینکــه  تصریــح  بــا  داشــت؛ 
ــن اساســی  زیســت و حفاظــت از آن رک
اســتان  توســعه  هــای  برنامــه  همــه 
اســت، افــزود: همــواره تأکیــد کــرده 
ــه  ــالن از جمل ــائل گی ــی مس ــه برخ ام ک
ــرش  ــت و نگ ــئله اول اس ــماند، مس پس
ــن  ــر ای ــی ب ــز مبتن ــردم نی ــی م اجتماع

موضــوع اســت.
و  پســماند  موضــوع  گیــالن  اســتاندار 
مشــکالت تــاالب انزلــی را مســئله ای 
خوانــد  المللــی  بیــن  و  ملــی  مهــم، 
محیــط  مدیــرکل  تأکیــد کــرد کــه  و 
ــرای ســاماندهی  ــد ب زیســت اســتان بای
آنهــا، نقــش آفرینــی موثــری ایفــا کنــد.
دکتــر زارع بــا اشــاره بــه اهمیــت اطــالع 
ــت  ــت: از ظرفی ــا گف ــت ه ــانی فعالی رس
ســازمان  و  محیطــی  زیســت  فعــاالن 
هــای مــردم نهــاد فعــال در ایــن بخــش 
بایــد بدرســتی و شایســتگی اســتفاده 

شــود.
نماینــده عالــی دولــت در گیــالن یــادآور 
نــگاه  ام  کــرده  تأکیــد  بارهــا  شــد: 
مــا در پیشــرفت اســتان و کشــور بــر 
مبنــای توســعه پایــدار بــا حفــظ محیــط 
زیســت اســت و مــی کوشــیم پــروژه 
هــای عمرانــی بــا حفاظــت و صیانــت از 
ــش  ــه پی ــدادادی، ب ــی خ ــب طبیع مواه

رود.
ــی از  ــا قدردان ــه ب ــن جلس ــه ای در خاتم
ــان  ــور، ساس ــی محمدپ ــات قربانعل زحم
جدیــد  مدیــرکل  عنــوان  بــه  کفایــی 
ــی  ــالن معرف ــت گی ــط زیس ــاظ محی حف

ــد. ش

تبریز پاک ترین کانشهر کشور در سال 9۸هوا

ــان  ــت آذربایج ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
نتایــج  آخریــن  اســاس  بــر  گفــت:  شــرقی 
پایــش کیفــی هــوای کشــور تاکنــون شــهر تبریــز 
بیشــترین تعــداد روزهــای پــاک را در بیــن کالنشــهرها در ســال 

ــت. ــود اختصــاص داده اس ــه خ 1398 ب
ــمی در  ــد قاس ــهریار، حمی ــل از ش ــه نق ــخن ب ــزارش س ــه گ ب
جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای کالنشــهر تبریــز، گفــت: 
ــرل کیفــی هــوای کشــور کالنشــهر  ــار مرکــز کنت ــر اســاس آم ب
تبریــز تــا کنــون بــا 163 روز هــوای پــاک بیشــترین تعــداد روز 

ــن کالنشــهرها دارد. ــاک را در بی ــوای پ ــای ه ه
ــال روز  ــرد: امس ــار ک ــاک، اظه ــوای پ ــه روز ه ــاره ب ــا اش او ب
ــل«  ــدام و عم ــاک، اق ــوای پ ــا شــعار »ه ــاک ب ــوای پ ــی ه مل

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ
ــان  ــرقی بی ــان ش ــت آذربایج ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــالم  ــوا ناس ــه ه ــم ک ــم داری ــی ه ــال 1398روزهای ــرد: در س ک
ــز و  ــه در تبری ــن مطالع ــج چندی ــر اســاس نتای ــد ب ــوده و بای ب

ــهری  ــتن ش ــرای داش ــی ب ــا، گام های ــار آالینده ه ــت انتش فهرس
بــا هــوای پــاک برداریــم؛ بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف بنزیــن 
ــاندن  ــر رس ــه صف ــا، ب ــب خودروه ــدان مناس ــه چن ــت ن و کیفی

ــت. ــخت اس ــیار س ــا بس ــزان آالینده ه می
ــای  ــده فض ــش دهن ــده و کاه ــش بازدارن ــر نق ــد ب ــا تاکی او ب
ســبز در هــوای آلــوده، بیــان کــرد: ســرانه فضــای ســبز در حــد 
شــش یــا هفــت مترمربــع اســت، در حالی کــه در طــرح جامــع 
شــهری ســرانه فضــای ســبز در حــد 15 متــر مربــع دیــده شــده 
ــع  ــی بیــش از ایــن و حــدود 20 متــر مرب و مقیاس هــای جهان

اســت.
قاســمی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد روزهــای پــاک در 
کالنشــهر تبریــز خاطرنشــان کــرد: از ســال 92 بــه بعــد مجمــوع 
روزهــای پــاک و قابــل قبــول از 291 روز بــه 344 روز در ســال 
ــروز، 287 روز  ــه ام ــا ب ــز ت ــال 98 نی ــیده اســت، در س 97 رس
پــاک و 17 روز ناســالم بــرای گروه هــای حســاس داشــته ایم.

ــه  ــتند ک ــری هس ــق اجتناب ناپذی ــی، حقای ــرات اقلیم تغیی
ــه بررســی آن هــا  جامعــه انســانی بایســتی به طــور جــدی ب
پرداختــه و از تبعــات آن هــا بکاهــد. در ایــن خصــوص، 
ــش  ــر روی کاه ــا را ب ــن پدیده ه ــر ای ــور تأثی ــان کش محقق
ســطح آب هــای زیرزمینــی مطالعــه کــرده و بــه نتایــج 

ــد. ــت یافته ان ــی دس ــل تأمل قاب
ــی از  ــم یک ــر اقلی ــا تغیی ــازگاری ب ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــده  ــی و پذیرفته ش ــعه زیربنای ــزی در توس ــزای برنامه ری اج
ایــن ســازگاری  اســت.  بین المللــی  نهادهــای  تمــام  در 
آینــده  و  فعلــی  وضعیــت  از  دقیــق  پیش بینــی  شــامل 
کشــورها خواهــد بــود. در کشــور مــا، ایــران، بخــش عمــده 
ــزان  ــرار داشــته و می ــان ق ســرزمین در منطقــه خشــک جه
 240 بارش هــای جــوی متوســط ســاالنه آن بــا حــدود 
ــوی  ــزوالت ج ــط ن ــوم متوس ــا یک س ــی تنه ــر، یعن میلی مت
ــود  ــای موج ــاس آماره ــر اس ــت. ب ــن اس ــره زمی ــاالنه ک س
ــفره های  ــت س ــر ظرفی ــون از حداکث ــور تاکن ــتان کش 20 اس
ســرانه  همچنیــن،  اســتفاده کرده انــد.  خــود  زیرزمینــی 
ــب در  ــر مکع ــزار مت ــر کشــور از 7 ه ــی تجدیدپذی ــع آب مناب
ســال 1335 بــه حــدود 1850 مترمکعــب تقلیــل یافتــه 

اســت.
ــرای  ــاط ب ــتر نق ــه در بیش ــان، ازآنجاک ــه متخصص ــه گفت ب
ــطح  ــش س ــهری، افزای ــق ش ــعه مناط ــد توس ــی مانن اهداف
زیــر کشــت در کشــاورزی، کاربــرد شــدید در صنایــع آب بــر 
و مــوارد دیگــر، منابــع آب زیرزمینــی را مــالک عمــل خــود 
ــع آب،  ــه مناب ــد، اجــرای طرح هــای وابســته ب ــرار می دهن ق
جبران ناپذیــری  عواقــب  درازمــدت،  برنامه ریــزی  بــدون 

خواهنــد داشــت. از بیــن رفتــن ظرفیــت ذخیــره آبخوان هــا 
درنتیجــه برداشــت بی رویــه، کاهــش کیفیــت آب هــای 
زیرزمینــی و هــدر رفتــن ایــن منابــع درنتیجــه اجــرای 
ــوارد  ــن م ــه ای ــه آب ازجمل ــوط ب ــای مرب ــح طرح ه ناصحی
اســت. بــه همیــن دلیــل، انجــام مطالعــات گســترده ای کــه 
اثــرات تغییــر اقلیــم را بــر منابــع آب زیرزمینــی تحــت 

ــادی دارد. ــت زی ــد، اهمی ــرار دهن ــی ق بررس
ــور از دانشــگاه  ــان کش ــی از محقق ــن خصــوص، گروه در ای
بیرجنــد، تحقیقــی را انجــام داده انــد کــه در آن، بــا اســتفاده 
از یــک مــدل مفهومــی، اثــرات تغییــر اقلیــم بــر ســطح آب 

زیرزمینــی مــورد بررســی واقــع شــده اســت.
در ایــن پژوهــش از مــدل مفهومــی بیــالن و الگوریتــم 
بهینه ســازی چندهدفــه MOPSO بــر اســاس میانگیــن 
ســطح آب زیرزمینــی حدفاصــل ســال های 1390 تــا 1393 
در دشــت بیرجنــد اســتفاده شــده اســت. محققــان بــر 
ــی  ــطح آب زیرزمین ــی س ــرآورد و پیش بین ــاس، ب ــن اس ای
آبخــوان مــورد نظــر را در حدفاصــل ســال های 2015 تــا 

ــد. ــام داده ان ــالدی انج 2030 می
آب  ســطح  می دهــد کــه  نشــان  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
ــازه زمانــی مطالعــه  زیرزمینــی آبخــوان دشــت بیرجنــد در ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــی مواج ــدی نزول ــا رون ــده ب ش
ــیار  ــق و دانش ــیوکی، محق ــعی س ــاس خاش ــه عب ــه گفت ب
گــروه علــوم و مهندســی آب دانشــگاه بیرجنــد و دو همــکار 
شبیه ســازی های  »طبــق  پژوهــش،  ایــن  در  دیگــرش 
ــی، انتظــار  مــدل مفهومــی در خصــوص ســطح آب زیرزمین
مــی رود کــه ســطح آب زیرزمینــی ایــن نواحــی تــا 7 متــر 

دچــار افــت شــود و ارتفــاع آن، حــدودًا بــه 1316 متــر 
ــد«. برس

عملکــرد  بررســی  »نتایــج  می گوینــد:  محققــان  ایــن 
در  مشاهده شــده  و  شبیه سازی شــده  ایســتابی  ســطح 
ــی  ــدل مفهوم ــب م ــه ترکی ــان داد ک ــد نش ــوان بیرجن آبخ
ــه  ــازی چندهدف ــزار بهینه س ــک اب ــار ی ــوان در کن ــالن آبخ بی
ــی  ــت ارزیاب ــب جه ــه مناس ــک گزین ــوان ی ــد به عن می توان
رفتــار آب زیرزمینــی معرفــی و درنظــر گرفتــه شــود«. 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب خاشــعی ســیوکی و همــکاران محققــش ک

ــل  ــر مقاطــع ورودی و خروجــی آبخــوان و حجــم قاب مقادی
توجــه برداشــت چاه هــای کشــاورزی، صنعــت و شــرب، 
وضعیــت بیــالن آبخــوان دشــت بیرجنــد را به صــورت نزولــی 
توجــه پیش بینــی  قابــل  بــا کســری مخــزن  و همــراه 
ــر  ــد ب ــن تأکی ــا ضم ــه م ــد: »مطالع ــان می کنن ــد، بی کرده ان
ــی پیشنهادشــده  ــدل مفهوم ــردی م ــتفاده راحــت و کارب اس
در خصــوص بیــالن آبخــوان، بــر وجــود خطــای قابــل توجــه 

مدل هــای گــردش عمومــی نیــز تأکیــد می کنــد«.

ــازمان  ــوان داری س ــیالب و آبخ ــرل س ــر کنت ــرکل دفت مدی
بــه  اشــاره  ضمــن  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
آبخیــز  حوضه هــای  درصــد   10 حــدود  در  تنهــا  اینکــه 
کشــور فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری انجــام 
ــزداری و  ــت آبخی ــار فعالی ــر هکت ــت: ه ــت، گف ــده اس ش
آبخــوان داری بــا احتســاب نــرخ تــورم بــه دو میلیــون 

تومــان بودجــه احتیــاج دارد.
ــال  ــدای امس ــتان از ابت ــی لرس ــنا، درحال ــزارش ایس ــه گ ب
تاکنــون دو ســیل خســارت بار را از ســر گذرانــده اســت کــه 

وضعیت نگران کننده آب های زیرزمینی کشور
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مشخص شدن محدوده تاالب انزلی 

رهايی از آلودگی محیط زيست

معــاون محیــط زیســت 
ــط  ــازمان محی ــی س دریای
ــخص  ــت: مش ــت گف زیس
تــاالب  محــدوده  شــدن 
از  ســال جاری  پایــان  از  قبــل  تــا  انزلــی 
اجــرا و مهــم محیــط  برنامه هــای در دســت 

زیســت کشــور اســت.
و  تودیــع  جلســه  در  الهیجــان زاده  احمدرضــا 
معارفــه مدیــرکل محیــط زیســت گیــالن کــه 
ــزار شــد، گفــت: مســئولین  ــن اداره کل برگ در ای
و  می کننــد  ســپری  را  پــرکاری  روزهــای 
توجــه  ارشــد گیــالن  مســئولین  خوشــبختانه 
اســتان  زیســت  محیــط  بخــش  بــه  خوبــی 

دارنــد.
اســتان های  مهمتریــن  از  افــزود: گیــالن  وی 
ــرای  ــون ب زیســت محیطــی کشــور اســت و تاکن
حفاظــت از تــاالب انزلــی ایــن اســتان جلســات 
متعــددی بــا معاونیــن ریاســت جمهــوری از 

جملــه دکتــر جهانگیــری داشــتیم.

الهیجــان زاده بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــددی 
ــن  ــرد: ای ــی دارد، خاطرنشــان ک ــاالب انزل ــه ت ک
ارزشــمند  اکوسیســتم های  دیگــر  و  تــاالب 
اســتان از اهمیــت و ارزش باالیــی برخــوردار 

هســتند.
وی تصریــح کــرد: گیــالن قطــب گردشــگری 
کشــور اســت در حالــی کــه شــکننده تریــن 
طبــع  بــه  و  دارد  نیــز  را  زیســت  محیــط 
ــط زیســت دارد  ــرای محی ــی ب گردشــگری تبعات
و بــرای جلوگیــری از مشــکالت نیــاز بــه درایــت 
همــه  همــکاری  خصــوص  بــه  و  حمایــت  و 

داریــم. نیــاز  دســتگاه ها 
ــد نظــر  ــا را م ــا توســعه اســتان ه ــت: م وی گف
ــط زیســت  ــه محی ــواردی ک ــم و در تمــام م داری
مالحظــه ای دارد، رعایــت آن منجــر بــه اتفاقاتــی 
درســت در بخش هــای مختلــف مــی شــود. 
شــاهد بودیــم کــه اصرارهــای برخــی از مدیــران 
ــای  ــارت ه ــا از خس ــتان ه ــت اس ــط زیس محی

ــرده اســت. ــری ک ــادی جلوگی زی

الکتــرو  ماشــین های 
شــیمیایی، نســل جدیــدی 
بــدون  خودروهــا  از 
ســوخت های  از  اســتفاده 
فســیلی هســتند کــه تولیــد آنهــا بــا حمایــت 
بخــش خصوصــی بــه ویــژه صنعــت خودروســازی 
ــت  ــط زیس ــی محی ــور را از آلودگ ــد کش ــی توان م

بخشــد. رهایــی 
زیســت  و  نویــن  الکتروشــیمیایی  خودروهــای 
ســازگار بــرای ورود بــه صنعــت خودروســازی 
و  صنعــت  بیــن  قــوی  پیونــد  نیازمنــد  ایــران 
ــگان  ــدی بیشــتر از دانــش نخب دانشــگاه و بهره من

اســت. دانشــگاهی 
نیرومحرکــه ای  از  الکتروشــیمیایی  ماشــین های 
ــه از یــک واکنــش شــیمیایی ایجــاد می شــود،  ک
ــت  ــودن و زیس ــن ب ــد و نوی ــت درمی آین ــه حرک ب
ایــن  ســاخت  در  مهــم  شــرط  دو  ســازگاری، 

اســت.   ماشــین ها 
علــت کمبــود  بــه  اســت کــه  حالــی  در  ایــن 

ایــن  آلودگــی    و  فســیلی  ســوخت  های  منابــع 
و  بکارگیــری  بــرای  تحقیقــات  ســوخت  ها، 
ســوخت  های  از  کــه  خودروهایــی  توســعه 
فســیلی اســتفاده نکننــد، توســط کارخانه  هــای 
خودروســازی و دانشــگاه  ها جهــان آغــاز شــده 

اســت.
ســاله  هــر  شــده  موجــب  موضــوع  ایــن   
ــط  ــرد توس ــن رویک ــا ای ــی ب ــای متفاوت خودروه
شــرکت های بــزرگ خودروســازی جهــان طراحــی 
ــوآوری در  ــن ن ــا ای ــود،  ام ــازار عرضــه ش ــه ب و ب
ــع  ــت واق ــورد غفل ــران م ــت خودروســازی ای صنع
شــده تــا بیشــتر خودروهــای تولیــد ایــران از 
ســوخت فســیلی یــا همــان بنزیــن و آالینــده 
ــور در  ــن کش ــل، برتری ــور برزی ــد. کش ــرف کنن مص
از نظــر به کارگیــری خودروهــای برقــی  جهــان 
انعطاف پذیــر  ســوخت  و  )هیبریــدی(  دوگانــه 
ــل  ــودرو در برزی ــون خ ــش از 12 میلی ــت. بی اس
از مــاده اتانــول بــه جــای بنزیــن بــه عنــوان 

می کننــد. اســتفاده  پــاک   ســوخت 

تحویل پرنده توسط دوستدار محیط زیست خوزستانی
یک دوستدار محیط زیست پرنده آسیب دیده را تحویل محیط زیست داد.
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت : این دوستدار محیط زیست 
به نام صید علی وند این پرنده در شهرستان هفتکل مشاهده کرد.

گزارش

اجرای پروژه های 
توسعه محور 

هوا
 و 

آغاز بارش ها در مناطق غرب و شمال غرب کشور آب
از امروز

مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان 
هواشناســی بــا بیــان اینکــه طــی شــنبه )10 
اســفند مــاه( و یکشــنبه )11 اســفند مــاه( در اغلــب مناطــق 
ــر  ــت: از بعدازظه ــی می شــود، گف کشــور جــوی آرام پیش بین
ــه  ــرب ب ــا ورود ســامانه بارشــی از ســمت شــمال غ شــنبه ب
کشــور، بــارش بــاران و بــرف در ایــن منطقــه شــروع خواهــد 

شــد.
صــادق ضیاییــان در گفت وگــو بــا ایســنا، از روز یکشــنبه 
)10 اســفند مــاه( نیــز در مناطــق شــمال غــرب، غــرب، 
و  مرکــزی  زاگــرس  دامنه هــای  در  واقــع  اســتان های 
ــاران و  ــرف و ب ــارش ب ــزی ب ــرز مرک ــی الب ــای جنوب دامنه ه
ــاران و  ــارش ب ــزر ب ــاحلی خ ــتان های س ــاد و در اس وزش ب
وزش بــاد و در ارتفاعــات و مناطــق سردســیر بــارش بــرف و 

می شــود. پیش بینــی  بــاران 
وی در ادامــه گفــت: روز دوشــنبه )12 اســفند مــاه( هــم 
ایــن ســامانه بــارش در شــمال غــرب و غــرب تضعیــف 

خواهــد شــد و در ســواحل دریــای خــزر، دامنه هــای البــرز و 
همچنیــن شــمال شــرق فعــال خواهــد بــود. در روز دوشــنبه 
ــمالی  ــوار ش ــدید در ن ــبتا ش ــاد نس ــا و وزش ب ــش دم کاه

می شــود. پیش بینــی  کشــور 
مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
گفــت: در روز ســه شــنبه )13 اســفند مــاه( ایــن ســامانه در 
شــمال شــرق ســبب ریــزش بــرف و بــاران شــده و از اواخــر 

وقــت از کشــور خــارج می شــود.
ــی  ــت ط ــوی پایتخ ــت ج ــاره وضعی ــان درب ــان در پای ضیایی
روز آینــده اظهــار کــرد: آســمان تهــران فــردا )10 اســفند مــاه( 
کمــی ابــری و در اواخــر وقــت بــا افزایــش ابــر بــا بیشــترین 
6 درجــه ســانتیگراد پیش بینــی  16 و  و کمتریــن دمــای 
ــاه(  ــفند م ــردا )11 اس ــس ف ــت پ ــمان پایتخ ــود. آس می ش
نیمــه ابــری به تدریــج همــراه بــا افزایــش ابــر و وزش بــاد و 
بــارش بــاران از اوایــل شــب بــا بیشــترین و کمتریــن دمــای 

17 و 6 درجــه ســانتیگراد پیش بینــی می شــود.

ران
انو

ج

ــارس  ــت ف ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
هــای  برخــی گونــه  غیرمجــاز  فــروش  از 
پایانــی ســال خبــر  جانــوری در روزهــای 
ــودجو  ــب و س ــت طل ــراد فرص ــده ای از اف ــت:  ع داد و گف
در کنــار فــروش ماهــی قرمــز بــه عرضــه و فــروش 
ــد ســمندر لرســتانی،  ــوری مانن ــه هــای جان غیرمجــاز گون
ــدام  ــی اق ــای غیربوم ــه ه ــار و برخــی گون الک پشــت، م

. می کننــد
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز بــه نقــل از 
روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس، 
ــاره  ــودجو اش ــراد س ــا اف ــورد ب ــه برخ ــی ب ــد ظهراب حمی
کــرد و اظهارداشــت: بــا توجــه بــه ممنوعیــت نگهــداری و 
خریــد و فــروش جانــوران بــدون مجــوز، ســازمان محیــط 
ــراد  ــا اف ــف ب ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ــت در ص زیس
ــد. ــی کن ــورد م ــررات برخ ــن و مق ــاس قوانی ــر اس ــی ب خاط
ســوی  از  مســتمر  نظــارت  و  داد: گشــت  ادامــه  وی 
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  اجرایــی  مامــوران 
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حــدود 40 هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه از 
ــا  ــور ت ــمال کش ــه ش ــن خط ــرق ای ــهر در ش بهش
آشــوراده در اســتان گلســتان گســترش دارد و 
ــی  ــره یک ــه در زم ــی ک ــه آب ــن پهن ــاله در ای همس
ــرار دارد  ــان ق ــره جه ــت ک ــرگاه زیس از 600 ذخی
ــده مهاجــر زمســتان گــذر  ــه پرن بیــش از 150 گون

ــد. ــی کنن ــی م ــی زندگ ــور فصل ــه ط ــی ب و بوم
از بهمــن مــاه ســال جــاری براثــر آنچــه کــه 
بعدهــا دامپزشــکی مازنــدران از آن بــه عنــوان 
بیــش  کــرد  اعــالم  بوتولیســم  و  مســمومیت 
ــدود  ــر از ح ــده مهاج ــال پرن ــزار ب ــن ه از چندی
ــان  ــات همچن ــن تلف ــدند و ای ــف ش ــه تل 30 گون

دارد. ادامــه 
ــوع  ــر ممن ــالوه ب ــدگان ع ــات پرن ــال تلف ــه دنب ب
اعــالم شــدن شــکار پرنــدگان و خریــد و فــروش 
ــه  ــز قرنطین ــه نی ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی آن، ت
ــای  ــون نیروه ــاه تاکن ــن م ــوم بهم ــد و از س ش
ــای  ــه ه ــع آوری الش ــرگرم جم ــت س محیطزیس
ــی  ــزات و ایمن ــل تجهی ــا حداق ــدگان ب ــن پرن ای

ــتند. هس
شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران از حــدود 10 
روز گذشــته تاکنــون باعــث شــد تــا حــدودی 
تلفــات پرنــدگان مهاجــر زمســتان گــذر در تــاالب 
میانکالــه بــا وجــود جمــع آوری الشــه هــا در 

ــگان  ــاالب از ســوی ی فضــای ســخت و دشــوار ت
ــی  ــه فراموش ــدران ب ــت مازن ــت محیطزیس حفاظ

ــود. ــپرده ش س
ــرکل دامپزشــکی اســتان گلســتان  ــن مدی همچنی
ــدگان مهاجــر آبــزی  ــه مرگ ومیــر پرن ــا اشــاره ب ب
ــرق  ــه در ش ــه و در ادام ــاالب میانکال ــرب ت در غ
ــور قطــع مشــهود  ــت: آنچــه به ط ــاالب، گف ــن ت ای
ایــن  مســتعدکننده  عامــل  مهم تریــن  اســت 
و  آبــی  اکوسیســتم  شــرایط  تغییــر  رخــداد، 

ــت. ــه اس ــاالب میانکال ــی در ت خاک
دکتــر غالمرضــا محرابــی در جمــع خبرنــگاران 
ــدگان  ــات پرن ــاهده تلف ــد از مش ــرد: بع ــار ک اظه

کارشناســان  بندرترکمــن،  ســواحل  در  مهاجــر 
بــر  نظــارت  بــر  عــالوه  اســتان  دامپزشــکی 
ــدگان،  ــه پرن ــتی الش ــن بهداش ــع آوری و دف جم
بــرای بررســی علــت بــروز ایــن رخــداد اقــدام بــه 
ــوی  ــن تابل ــی، تعیی ــات میدان ــع آوری اطالع جم
تابلــوی  تعییــن  مریــض،  پرنــدگان  بالینــی 
کالبدگشــایی و تحلیــل اپیدمیولوژیکــی توصیفــی 
ــکان،  ــات در ســه محــور م ــاری و تلف رخــداد بیم

ــد. ــر کردن ــدگان درگی ــوع پرن ــان و ن زم
ــال  ــه دنب ــه ای ک ــرد: نخســتین فرضی ــان ک وی بی
شــد، بیماری هــای نیوکاســل و آنفلوانــزا پرنــدگان 
و همچنیــن مســمومیت ناشــی از آفت کش هــا 
ــنیک،  ــوم، آرس ــل کادمی ــنگین از قبی ــزات س و فل
دیگــر،  فرضیه هــای  و  بــود  جیــوه  و  ســرب 
ــدگان  ــای پرن ــژه وب ــی به وی ــای باکتریای بیماری ه
و بعــد از آن بیوتوکســین ها ماننــد بیوتوکســین 
ــل  ــوان عام ــوم به عن ــین بوتولین ــک، بیوتوکس جلب

ــود. ــاری بوتولیســم ب بیم
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان گلســتان بابیــان 
اینکــه اقدامــات مــا بــر اســاس ایــن برنامــه 
و فرضیه هــا دنبــال شــد، خاطرنشــان کــرد: از 
بیــش از یــک مــاه قبــل در غــرب تــاالب میانکالــه 
نیــز تلفــات بــاالی پرنــدگان مهاجــر را داریــم 
ــا ســم  ــر، مســمومیت ب ــن مرگ ومی ــت ای کــه عل
اعــالم شــد.  بوتولیســم  بیمــاری  و  بوتولینــوم 
ــز  ــگاهی آن نی ــدارک آزمایش ــناد و م ــی اس تمام
ــه  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــق س از طری

ــد. ــالغ ش ــالح اب ــع ذیص مراج
در  بندرترکمــن  ســواحل  در  گفــت:  محرابــی 
ــرای  ــه ب ــا نمون ــز صده ــه نی ــاالب میانکال شــرق ت
ــه  ــن رخــداد اخــذ و ب ــل ای مشــخص شــدن عام
آزمایشــگاه ملــی مطالعــات کاربــردی و مرکــز 
تشــخیص ســازمان دامپزشــکی کشــور ارســال 
ــه  ــده ب ــه آین ــه نتیجــه آن در اواســط هفت شــد ک

ــد. ــد ش ــالم خواه ــالح اع ــع ذیص مراج
ــهود  ــع مش ــور قط ــه به ط ــرد: آنچ ــح ک وی تصری
ایــن  مســتعدکننده  عامــل  مهم تریــن  اســت 
و  آبــی  اکوسیســتم  شــرایط  تغییــر  رخــداد، 
ــه اســت. طــی ســالیان  ــاالب میانکال خاکــی در ت
گذشــته مــواد آلــی خاکــی وارد اکوسیســتم آبــی 
میانکالــه شــده کــه بســتر الزم بــرای رشــد و 
ــوازی را  ــم های بی ه ــدن میکروارگانیس ــال ش فع

ــت. ــرده اس ــم ک فراه

تاالب بین المللی 
میانکاله در شرق 

مازندران حدود 40 
هزار هکتار مساحت 
دارد که از بهشهر در 

شرق این خطه شمال 
کشور تا آشوراده 

در استان گلستان 
گسترش دارد و 

همساله در این پهنه 
آبی که در زمره یکی از 

600 ذخیرگاه زیست 
کره جهان قرار دارد 

بیش از ۱50 گونه پرنده 
مهاجر زمستان گذر و 
بومی به طور فصلی 

زندگی می کنند.

بیانیه منصوب به شکارچیان در مازندران کار دستشان داد
شکارچیان به قتل عام هزاران پرنده در تاالب میانکاله اعتراف کردند

ــازمان  ــوان داری س ــیالب و آبخ ــرل س ــر کنت ــرکل دفت مدی
بــه  اشــاره  ضمــن  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
آبخیــز  حوضه هــای  درصــد   10 حــدود  در  تنهــا  اینکــه 
کشــور فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری انجــام 
ــزداری و  ــت آبخی ــار فعالی ــر هکت ــت: ه ــت، گف ــده اس ش
آبخــوان داری بــا احتســاب نــرخ تــورم بــه دو میلیــون 

تومــان بودجــه احتیــاج دارد.
ــال  ــدای امس ــتان از ابت ــی لرس ــنا، درحال ــزارش ایس ــه گ ب
تاکنــون دو ســیل خســارت بار را از ســر گذرانــده اســت کــه 

ســازمان هواشناســی هشــدار می دهــد در آینــده اقلیــم 
کشــور بــه ســویی حرکــت خواهــد کــرد کــه میانگیــن 
ــد  ــتر خواه ــا بیش ــای سیل آس ــا بارش ه ــم ام ــا ک بارش ه
شــد. فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری همــواره بــه 
ــه ســازگار  ــا ســیل ک ــه ب ــوان یکــی از راهکارهــای مقابل عن
ــال  ــرای مث ــی می شــوند. ب ــز هســتند معرف ــا طبیعــت نی ب
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــرده اس ــالم ک ــا اع ــازمان جنگل ه س
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــور  اج ــی کش ــز تحقیقات ــه مراک مطالع
آبخوانــداری و پخــش ســیالب در کوهدشــت لرســتان 

ــب  ــال ضری ــن امس ــیل فروردی ــی س ــه ط ــد ک ــث ش باع
ــی 80  ــه عبارت ــد و ب ــدا کن ــه دو کاهــش پی ســیالب از 10 ب

ــه شــود. ــوع ســیل شــدید گرفت ــوی وق درصــد جل
ابوالقاســم حســین پور - مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و 
آبخــوان داری ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری- در 
ــن اقدامــات ســازمان  ــاره آخری ــا ایســنا درب ــو ب گفــت و گ
جنگل هــا بــرای کنتــرل ســیل در لرســتان اظهــار کــرد: 
حوضه هــای  ازجملــه  لرســتان  اســتان  آبخیــز  حوضــه 
ــی از  ــه یک ــز ب ــال 98 نی ــت و در س ــور اس ــیل خیز کش س
ــازمان  ــد. س ــل ش ــور تبدی ــیل در کش ــره س ــاط پرمخاط نق
جنگل هــا مطالعــات آبخیــزداری در ســطح حوضه هــای 
آبخیــز لرســتان را توســعه داده و در نقــاط جدیــدی از 
ــزداری  ــر فعالیت هــای آبخی ــه باالدســت شــهر پل دخت جمل

ــرده اســت. ــی ک را اجرای
ــدود  ــا در ح ــی تنه ــور کل ــه ط ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فعالیت هــای  کشــور  آبخیــز  حوضه هــای  درصــد   10
ــح  ــام شــده اســت، تصری ــوان داری انج ــزداری و آبخ آبخی
ــدودی  ــز تاح ــتان نی ــتان لرس ــرای اس ــم ب ــن رق ــرد: ای ک
ــتان  ــی از اس ــر یک ــال حاض ــتان در ح ــت. لرس ــادق اس ص
بــه  نیــاز  هــای ســیل خیز و آســیب پذیر مــا اســت و 

دارد. بــرای کنتــرل ســیل  بیشــتری  فعالیت هــای 
ــرل ســیالب و آبخــوان داری  ــر کنت ــرکل دفت ــه مدی ــه گفت ب
ســازمان جنگل هــا، اســتان لرســتان سرشــاخه حوضــه 

ــال  ــه دنب ــر ب ــا اگ ــت و م ــتان اس ــتان خوزس ــز اس آبخی
کنتــرل ســیل و کاهــش خســارت آن در اســتان خوزســتان 
کــه  لرســتان  ماننــد  اســتان هایی  در  بایــد  هســتیم 
ســیالب آن هــا بــه دشــت خوزســتان منتهــی می شــود 
فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری را انجــام دهیــم.
ســازه های  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  حســین پور 
اخیــر  روز  دو  ســیل  طــی  لرســتان  در  آبخیــزداری 
فاصلــه  مــا  گفــت:  نشــد،  وارد  آســیبی  خوشــبختانه 
ــه  ــز کشــور ب ــای آبخی ــام حوضه ه ــا پوشــش تم ــادی ت زی
فعالیت هــای آبخیــزداری داریــم البتــه طــی دو ســال 
اخیــر بــا اختصــاص منابــع مالــی از صنــدوق توســعه ملــی 
و  انجــام می شــود  بیشــتری  بــا ســرعت  ، فعالیت هــا 
ــور  ــاز کش ــا نی ــب ب ــات متناس ــن اقدام ــه ای ــم ک امیدواری

ــد. ــته باش ــداوم داش ت
ــازمان  ــوان داری س ــیالب و آبخ ــرل س ــر کنت ــرکل دفت مدی
فعالیــت  هکتــار  هــر  اطهارکــرد:  پایــان  در  جنگل هــا، 
آبخیــزداری و آبخــوان داری بــا احتســاب نــرخ تــورم بــه دو 
ــن  ــا متاســفانه ای ــاج دارد ام ــه احتی ــان هزین ــون توم میلی
رقــم بــرای اختصــاص بودجــه بــه ســازمان جنگل هــا یــک 
میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه می شــود کــه بــرای انجــام 
فعالیت هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری بــه طــور مطلــوب 

ــی نیســت. کاف

تنها ۱۰ درصد حوضه های آبخیز کشور 

در برابر سیل ایمن است

ــد  ــه و بویراحم ــت کهگیلوی ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــب 33  ــان در قال ــط ب ــناس و محی ــر کارش ــت: 100 نف گف
اکیــپ کار شــمارش حیــات وحــش مناطــق حفاظــت شــده 

ــد. ــام می دهن ــتان انج ــن اس ــا را در ای ــی دن ــارک مل و پ
ایــن گروه هــا  داشــت:  اظهــار  هاشــمی  اســدهللا  ســید 
ــگاه،  ــاتیدی از دانش ــکاری اس ــا هم ــه روز ب ــدت س ــه م ب
همیــاران  نهــاد،  مــردم  زیســتی  محیطــی  تشــکل های 
افتخــاری و معتمدیــن محیــط زیســتی حیــات وحــش 
ــا در  ــی دن ــارک مل مناطــق حفاظــت شــده شــکارممنوع و پ

کهگیلویــه و ویراحمــد را انجــام خواهنــد داد.
از وضعیــت  بــه منظــور اطــالع  افــزود: هــر ســاله  وی 
جمعیتــی گونــه هــای مهــم حیــات وحــش، در تمــام 
ــت  ــط زیس ــوع محی ــکار ممن ــده و ش ــت ش ــق حفاظ مناط
اســتان شــمارش مــی شــوند.مدیرکل حفاظــت محیــط 
ایــن  کــرد:  تصریــح  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  زیســت 
ــه روز  ــدت س ــه م ــاه  ب ــفند م ــم اس ــماری از روز ده سرش
ــد  ــام خواه ــان انج ــط ب ــناس و محی ــر کارش توســط 100 نف

ــد. ش
هاشــمی ابــراز داشــت: پــس از ایــن آماربــرداری، اطالعاتــی 
ــت  ــی جمعی ــنی و جنس ــب س ــت ترکی ــوص وضعی در خص
هــای موجــود، توجــه بــه اهمیــت، حمایــت و آشــنایی 
هرچــه بیشــتر بــا مشــکالت محیــط زیســتی پیــش روی و 
ــع مشــکالت  ــی برخــورد و رف ــت، چگونگ ــر درجه ــادل نظ تب

ــد شــد. ــزی خواه ــه ری ــی رنام زیســت محیط
وی تاکیــد کــرد: هــدف از ایــن سرشــماری ها تخمیــن 
ــده و  ــت ش ــف حفاظ ــق مختل ــز، در مناط ــت کل و ب جمعی
ــوع اســت و چنانچــه مشــاهدات ســایر گونه هــا  شــکار ممن
ــایر  ــور س ــای حض ــی نمایه ه ــتخواران و حت ــه گوش از جمل
گوشــتخواران مهــم نیــز در فرم هــای سرشــماری نیــز ثبــت 

می شــود.   

حیات وحش مناطق 
حفاظت شده استان 

شمارش می شوند

5 نکته درباره نحوه 
دفع زباله های ویروسی

خبر

در پــی افزایــش مصــرف ماســک و ژل هــای 
ضدعفونــی بــرای مقابلــه بــا »کروناویــروس« 
افزایــش  دربــاره  بســیاری  هــای  دغدغــه 
پســماندهای عفونــی و ویروســی و ســرانجام آنهــا 
مطــرح اســت. رییــس اداره محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران بــا ذکــر 
ــوی  ــی از س ــماندهای ویروس ــع پس ــی دف ــی چگونگ ــه بررس ــه ب ــج نکت پن

شــهروندان و مراکــز درمانــی و دفــع پســماند پرداختــه اســت
 فاطمــه اکبرپــور در این باره توصیه می کند:

 مــردم ماســک ها و دســتمال های کاغــذی  را پــس از اســتفاده، داخــل 
ــه  ــازن زبال ــا مخ ــه ی ــطل زبال ــه س ــد و ب ــرار دهن ــته ق ــه های در بس کیس

ــد. ــل کنن منتق
و  مربوطــه  پیمانــکاران  و  شــهرداری ها  پســماند،  اجرایــی  مدیــران 
ــوده  ــماندهای آل ــا پس ــه ب ــی مواجه ــه چگونگ ــهرداری در زمین ــران ش کارگ
ــی  ــوزه ضدعفون ــم در ح ــد و ه ــای الزم را ببینن ــروس آموزش ه ــه کروناوی ب
کــردن مخــازن زبالــه و هــم در حــوزه جمــع آوری و رعایــت بهداشــت فــردی 
آموزش هــای الزم را ببیننــد چراکــه ایــن افــراد هنــگام جمــع آوری در ارتبــاط 

ــتند. ــی هس ــای عفون ــن زباله ه ــا ای ــتری ب بیش
ــژه  ــه بیمارســتان ها به وی ــه و قرنطین  پســماندهایی کــه در بخش هــای ایزول
ــروس  ــه وی ــال ب ــا مبت ــکوک و ی ــاران مش ــرای بیم ــه ب ــتان هایی ک بیمارس
ــی  ــماند عفون ــم پس ــود، حک ــی ش ــد م ــده اند تولی ــر گرفته ش ــا در نظ کرون
ــداء  ــده در مب ــز و برن ــه همــراه پســماندهای تی ــه ب ــد جداگان ــد و بای را دارن
ــی شــوند.  ــی توســط دســتگاه های سترون ســاز ضدعفون یعنــی مراکــز درمان
در برخــی از مراکــز درمانــی پســماندهای عفونــی توســط  دســتگاه های 
»اتــو کالو« و »هیــدرو کالو« ِســَتْرَون )اســتریل( و در برخــی از آن هــا 
ــد  ــیمیایی مانن ــواد ش ــتفاده از م ــا اس ــی کالو« و ب ــتگاه  »کم ــط دس توس

»پرســیدین« پســماندها را گندزدایــی می کننــد.
پســماندهای عفونــی بایــد جــدا از پســماندهای عــادی حمــل و دفــع 
شــوند، چراکــه احتمــال دارد یــک مرکــز درمانــی بــه خوبــی پســماند خــود 
ــن کار را  ــی ای ــه خوب ــر ب ــی دیگ ــز درمان ــک مرک ــا ی ــد؛ ام ــی کن را ضدعفون

ــد. ــام نده انج
 گرچــه زباله هــای عفونــی در محــل دفــع پســماند جــدا از ســایر پســماندها 
دفــع می شــوند و ایــن اقدامــات از گذشــته نیــز جــزو مقــررات و تکالیــف 
قانونــی بــوده اســت امــا در شــرایط فعلــی بایــد تاکیــد و مراقبت هــا بیشــتر 
ــع  ــز دف ــه مراک ــهر ب ــطح ش ــماندها را از س ــه پس ــی ک ــا خودروهای ــود ت ش
پســماند منتقــل می کننــد خــود عامــل انتشــار عفونــت نباشــند. بــه گــزارش 
ایســنا، »کرونــا ویــروس جدیــد« از دســامبر 2019 در ووهــان چیــن شــیوع 
ــن  ــه ای ــال ب ــای ابت ــه ه ــن نمون ــته اولی ــه گذش ــران هفت ــرد و در ای ــدا ک پی

بیمــاری ثبــت شــد.

پسماند

اخطاریه هواشناسی درباره متاطم شدن دریای خزر
سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به وزش باد شدید و متالطم شدن دریای خزر طی روز یکشنبه )11 

اسفند ماه( هشدار داد.

رنا
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س:
عک

عــاون امــور عمرانــی اســتانداری گیــالن گفــت: بهبــود وضعیــت 
ــه منابــع ملــی و تدابیــر دولتــی نیــاز دارد. تــاالب انزلــی ب

علــی اوســط اکبــری مقــدم در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــرکل 
محیــط زیســت گیــالن بــا اشــاره بــه این کــه گیــالن زخــم بســتر 
شــدیدی را در خصــوص پســماند دارد و ایــن زخــم درطــول 
ــه اســت، افــزود: مــا می خواهیــم  ســالیان گذشــته شــکل گرفت
ــی  ــت کنون ــط زیس ــری از محب ــت بهت ــده وضعی ــل آین ــه نس ب

اســتان تحویــل دهیــم.
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری گیــالن گفــت: امیدواریــم 
فرجــام خوبــی را در حــوزه پســماند در جــای جــای اســتان 

ــم. ببینی
ــت از حــوزه  ــر غفل ــت پســماند در اث ــدان مدیری ــزود: فق  وی اف
ــن خصــوص  ــد مشــکالت در ای ــه بای ــده ک ــوزش بدســت آم آم

رفــع شــود.
بــرای  مختلفــی  اقدامــات  خاطرنشــان کــرد:  اکبری مقــدم 
احیــای تــاالب انزلــی در دســت انجــام اســت و ایــن اکوسیســتم 

ــی دارد.   ــع مل ــه مناب ــاز ب ارزشــمند نی
وی بــا بیــان اینکــه نجــات تــاالب انزلــی بایــد از حرف و جلســات 
ــزاری جلســات  ــرار برگ ــت: تک ــارج شــود گف ــد خ بی حاصــل بای
بــدون خروجــی مناســب منجــر بــه آســیب ها می شــود و 
خواهــان ایــن هســتیم در ســطح ملــی بــه وضــع تــاالب انزلــی 

بــه صــورت ویــژه در تهــران پرداختــه شــود.
قربانعلــی محمدپــور در جلســه تودیــع خــود گفــت: خدمــت بــه 

خلــق و درســت اتجــام دادن کارهــا عبــادت اســت.
ــتانی  ــات اس ــا و جلس ــام برنامه ه ــه تم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه منظــور تصمیم گیری هــای درســت و بجــا بــود، افــزود: 
ــای  ــه بازشــدن گره ه ــب منجــر ب خروجــی خــوب جلســات اغل

ــه در اســتان شــد. کهن

تاالب انزلی در محاصره 
سنبل آبی است

هر
 م

س:
عک

ران
انو

با فروش گونه های جانوری برخورد قانونی می ج
شود

ــارس  ــت ف ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
هــای  برخــی گونــه  غیرمجــاز  فــروش  از 
پایانــی ســال خبــر  جانــوری در روزهــای 
ــودجو  ــب و س ــت طل ــراد فرص ــده ای از اف ــت:  ع داد و گف
در کنــار فــروش ماهــی قرمــز بــه عرضــه و فــروش 
ــد ســمندر لرســتانی،  ــوری مانن ــه هــای جان غیرمجــاز گون
ــدام  ــی اق ــای غیربوم ــه ه ــار و برخــی گون الک پشــت، م

. می کننــد
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز بــه نقــل از 
روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس، 
ــاره  ــودجو اش ــراد س ــا اف ــورد ب ــه برخ ــی ب ــد ظهراب حمی
کــرد و اظهارداشــت: بــا توجــه بــه ممنوعیــت نگهــداری و 
خریــد و فــروش جانــوران بــدون مجــوز، ســازمان محیــط 
ــراد  ــا اف ــف ب ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ــت در ص زیس
ــد. ــی کن ــورد م ــررات برخ ــن و مق ــاس قوانی ــر اس ــی ب خاط
ســوی  از  مســتمر  نظــارت  و  داد: گشــت  ادامــه  وی 
زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  اجرایــی  مامــوران 

اســتان از مراکــز خریــد و فــروش ماهــی قرمــز و پرنــده 
دارد. ادامــه  فروشــی ها 

ظهرابــی از عمــوم مــردم خواســت از خریــد جانــوران 
خطــر  معــرض  در  گونه هایــی  عمدتــا  کــه  وحشــی 
ــزی  ــه ری ــت: برنام ــد و گف ــاب کنن ــراض هســتند اجتن انق
ــه صــورت شــبانه روزی  ــان ب ــط بان ــا محی شــده اســت ت
ــوروز در مناطــق مختلــف اســتان حضــور  طــی روزهــای ن
ــه  ــات الزم را ب ــت اقدام ــت از طبیع ــرای حفاظ ــد و ب یابن

ــد. ــل آورن عم
 وی بــر اهمیــت حفــظ امنیــت و آرامــش حیــات وحــش 
از شــهروندان  و  تاکیــد  از مناطــق طبیعــی  بازدیــد  در 
درخواســت کــرد در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلفــات 
ــا  ــر مجــاز و ی ــد غی ــد شــکار و صی زیســت محیطــی مانن
ــط  ــت محی ــه اداره حفاظ ــب را ب ــت، مرات ــب طبیع تخری
زیســت فــارس بــا شــماره تلفــن 1540و یــا بــه مامــوران 

ــد. ــالع دهن ــی اط انتظام

ت
یس

ط ز
حی

هزینه 713 میلیارد ریالی در حوزه محیط زیست م
استان زنجان

بــا پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده و اعمــال 
ــط زیســت  ــای شــدید در بخــش محی ــارت ه نظ
ــای  ــکاران اداره کل و واحده ــط هم ــانی توس انس
شهرســتانی در طــول یکســال گذشــته، 713 میلیــارد ریــال 
هزینــه هــای زیســت محیطــی در واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 

ــت. ــده اس ــام ش ــان انج ــتان زنج اس
ــط  ــل از رواب ــه نق ــارس از زنجــان و ب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان زنجــان 
حســین آبســاالن اظهــار کــرد: آســانترین و مؤثرتریــن راه بــرای 
جلوگیــری از آلودگــی هــای محیــط زیســتی، انجــام اقدامــات 
پیشــگیرانه در واحدهــای مختلــف صنعتــی اســت کــه بــا 
اقدامــات زیســت محیطــی خــود مانــع آلودگــی و یــا احتمــال 
تنــش هــای اجتماعــی، همچــون خســارتهای زیســت محیطــی 

شــوند، اســت.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان زنجــان گفــت: 
بســیاری از خســارت هــای محیــط زیســتی قابــل جبــران 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــگیری اولوی ــه پیش ــتند ک نیس

ــت. ــت اس زیس
ــع  ــی صنای ــارد ریال ــه 713 میلی ــه هزین ــاره ب ــا اش ــاالن ب  آبس
ــا در  ــه ه ــن هزین ــت: ای ــط زیســت گف ــف در حــوزه محی مختل
ــه هــای  ــه خان ــف تصفی ــزات مختل ــد تجهی ــد خری امــوری مانن
پســاب صنعتــی و انســانی، خریــد بــک فیلتــر هــوا و غبارگیــری 
ــش  ــای پای ــتم ه ــب سیس ــن نص ــف و همچنی ــع مختل صنای
ــود،  ــی ش ــا م ــی واحده ــش آلودگ ــه کاه ــر ب ــه منج ــن ک آنالی
شــده اســت. دســتگیری شــکارچی متخلــف توســط ماموریــن 
ــن  ــر ای ــر خب ــارم دیگ ــتان ط ــت شهرس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــر  ــی ب ــق مبن ــار موث ــت اخب ــس از دریاف ــه پ ــت ک ــوزه اس ح
ــا مقامــات  تخلــف یــک شــکارچی بومــی پــس از هماهنگــی ب
ــر  ــه پ ــزل، یــک قبضــه ســالح ت ــی در مــورد بازرســی من قضای
ــز  ــت کل و ب ــداری گوش ــراه مق ــه هم ــاق( ب ــاز )قاچ ــر مج غی
شــکار شــده و ســایر ادوات مکشــوفه از منطقــه حفاظــت شــده 
ــی شهرســتان  ــت عموم ــس امنی ــکاری پلی ــا هم ــاد ب ســرخ آب

ــط شــد. طــارم کشــف و ضب
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معاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته امداد 
اسـتان اردبیـل گفـت: 2 هـزار و 500 نفـر 
مددجـوی تحـت حمایـت ایـن نهـاد در 
دریافـت  بـا  امسـال  مـاه   11 در  اسـتان 
شـغل  صاحـب  اشـتغال زایی  تسـهیالت 

شدند.
منصـور سـیفی افـزود: ایـن افـراد پس از 
شـرکت در کارگاه هـای آموزشـی فنـی و 
تخصصی و دریافت تسـهیالت اشـتغال و 
خودکفایـی طرح هـای خـود را بـه مرحلـه 

اجرا درآوردند.
وی بـا بیـان اینکـه امسـال تاکنـون 750 
میلیـارد ریـال تسـهیالت اشـتغال زایی به 
مددجویـان تحت حمایت کمیتـه امداد در 
داشـت:  اظهـار  شـده،  پرداخـت  اسـتان 

عامـل  بانک هـای  تعامـل  و  همـکاری  
پایـدار  و  مناسـب  اشـتغال  موجـب 

مددجویان شده است.
او بـا اشـاره بـه اینکـه مددجویـان جـزو 
خـوش  حسـاب ترین مشـتریان بانک ها 
هسـتند، بیان کرد: بر اسـاس بررسی های 
صـورت گرفتـه خانوارهـای تحـت حمایت 

دارای کمترین معوقات بانکی هستند.
در  خوش حسـابی  کـرد:  اضافـه  وی 
تـا  شـده  باعـث  وام هـا  بازپرداخـت 
بانک های عامل بر اسـاس حسـن اعتماد، 
تسـهیالت خـود را پـس از طـی مراحـل 
قانونـی در سـریع ترین زمـان ممکـن بـه 

مددجویان اعطا کنند.
از  پـس  نهـاد  ایـن  داد:  ادامـه  وی 

آمـوزی،  مهـارت  و  استعدادسـنجی 
مددجویـان را بـه بانک هـای عامل معرفی 
می کنـد کـه این امـر عالوه بـر موفقیت در 
اجـرای طـرح، موجـب شـده تـا آنهـا بـه 

موقع اقساط خود را پرداخت کنند.
سـیفی بـا بیان اینکـه 2 هـزار و 300 نفر از 
مددجویـان اسـتان از ابتـدای سـال جاری 
را  شـغلی  الزم  مهارت هـای  تاکنـون 
فراگرفته انـد، گفـت: کارگاه هـای آموزشـی 
مهارت هـای شـغلی بـر اسـاس اسـتعداد، 
عالقـه و نیـاز بـازار کار بـرای مددجویـان 

برگزار می شود.
معاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته امداد 
اسـتان اردبیـل از کاریابـی بـرای 117 نفر از 
مددجویـان تحـت حمایت در سـال جاری 

بـه کارفرمایانـی کـه  افـزود:  و  داد  خبـر 
گیـرد،  کار  بـه  را  نهـاد  ایـن  مددجـوی 

بسته های تشویقی ارائه می شود.
اسـتقالل  بـه خودکفایـی و  وی رسـیدن 
را  حمایـت  تحـت  خانوارهـای  مالـی 
اولویت هـای کمیتـه امـداد اسـتان اردبیل 

برشمرد.
مشـارکت  بـا  کـرد:  اظهارامیـدواری  وی 
گسـترده خیریـن و آحاد مختلـف جامعه 
در طرح هـای حمایتی کمیته امداد اسـتان 
اردبیل شـاهد ریشـه کنی فقر و محرومیت 

از جامعه باشیم.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
اســتان البــرز اعــالم کــرد کــه بــرای تشــخیص 
ــژه در  ــا ، آزمایشــگاه وی ــروس کرون ســریع وی

این اســتان راه اندازی شد.
دکتــر حســن  اینانلــو  اظهــار داشــت : بــا 

توجــه بــه اینکــه عالیــم بیمــاری ویــروس 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــاری ه ــا بســیار شــبیه بیم کرون
اســت،  آنفلوانــزا  و  ســرماخوردگی  خصــوص 
بــا  فقــط  بیمــاری  ایــن  دقیــق  تشــخیص 

تســت اختصاصی امکانپذیر است.
ــروز  ــا از ام ــبختانه م ــت: خوش ــار داش وی اظه

آزمایــش  ایــن  انــدازی  راه  بــه   موفــق 
بــرای  شــدیم  کــه  اســتان  در  تشــخیصی 
بیمــاران  بســترِی مشــکوک  بــه کرونــا و تنهــا 
بــا نظــر متخصصــان عفونــی مســتقر در مراکــز 

درمانی قابل انجام اســت. 
پیــش از ایــن آزمایشــگاه تشــخیص افــراد 
در  البــرز  اســتان  کرونــا  بــه  مشــکوک 

آزمایشــگاه پاســتور تهران انجام می شد.

مردم به شــایعات توجه نکنند
ــه آمارهــا و  ــو  از مــردم خواســت ب دکتــر اینانل
شــایعات نادرســت توجــه نکننــد و بداننــد  کــه 
اطالعــات در  و  اخبــار  تنهــا مرجــع درســت 
علــوم  دانشــگاه  درمــان  معاونــت  اســتان 

است. پزشکی 

بهداشت فردی  مردم 
بگیرند را جدی 

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز بــه 
ــردی را  ــت ف ــه  بهداش ــرد ک ــه ک ــردم توصی م
ــت و  ــد و از رف ــزل بمانن ــرده، در من ــت ک رعای
آمــد و ســفرهای غیــر ضــروری خــودداری 

کنند.
طــی چنــد روز اخیــر تعــدادی از مــردم اســتان 
البــرز بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده انــد کــه 
ــاری  ــن بیم ــی اســتان ای ــالش کادر درمان ــا ت ب

تا حدود زیادی مدیریت شــده است .

معـاون امنیتـی انتظامـی اسـتاندار سیسـتان و 
بلوچسـتان گفـت: پیگیـری خـروج 300 نفـر از 
زائـران کشـور پاکسـتان که در مـرز میرجاوه این 
خـود  کشـور  سـوی  از  مشـکل  دچـار  اسـتان 

شـده اند به طور جدی مورد توجه است.
محمـد هادی مرعشـی اظهار داشـت: ایـن افراد 
کـه برای زیـارت امـکان زیارتی وارد ایران شـده 
بودنـد هم اینـک بـرای ورود بـه پاکسـتان دچـار 
مشـکل جـدی شـده اند بـه طـوری که مسـووالن 

این کشـور از پذیرفتن آنان امتناع می کنند.
وی افـزود: اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان 
از ابتـدای هفتـه جـاری بـه طـور جـدی از طریق 
وزارت امـور خارجـه و وزارت بهداشـت پیگیر رفع 

این مشکل بوده است.
 معـاون اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان ادامـه 
داد: مقـرر شـده اسـت یـک تیـم بهداشـتی از 
پاکسـتان در مرز مشـترک این کشـور با اسـتان 
مسـتقر و بعـد از بررسـی اتبـاع کشـور خـود از 
نظـر ویـروس کرونـا از فـردا شـنبه اجـاره ورود 

ایـن زائران را صادر کنند.
کشـور  مقامـات  از  گالیه منـدی  ابـراز  بـا  وی 

پاکسـتان گفـت: تعـدادی از ایرانیـان کـه در آن 
بـا  را  بودنـد  مانـده  پاکسـتان  مـرز  سـوی 
رایزنی هـای انجام شـده و بررسـی سـالمت آنان 
هم اینـک  و  شـد  داده  بـه کشـور  ورود  اجـازه 
پاکسـتان بـرای ورود اتبـاع خـود مشـکالتی را 

ایجاد کرده است.
مرعشـی بیـان کـرد: بـا تدابیـر اندیشـیده شـده 
مـرز  در  پاکسـتان  کشـور  اتبـاع  هم اینـک 
تعییـن شـده  قبـل  از  در مکان هایـی  میرجـاوه 

اسکان داده شدند.  
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
زاهـدان نیـز گفـت:  تمامی زائـران پاکسـتانی که 
از  خـروج  منتظـر  میرجـاوه  مـرز  در  هم اینـک 
کشـور هسـتند از نظـر مبتـال نبـودن بـه ویروس 
کرونـا مـورد بررسـی دقیـق قـرار گرفتـه و بـرای 
المللـی بهداشـتی صـادر  آنـان گواهینامـه بیـن 

شده است.
دکتـر سـید مهـدی طباطبایـی افـزود: تیم هـای 
بهداشـتی ایـن دانشـگاه بـه طور شـبانه روزی و 
بـا امکانات کامل مسـائل بهداشـتی مـرز را مورد 

بررسی قرار می دهند.

۲ هزار و 500 مددجو در استان اردبیل 
صاحب شغل شدند

آزمایشگاه تشخیص کرونا در البرز 
راه اندازی شد

پیگیری خروج 300 نفر از زائران 
پاکستان از مرز میرجاوه
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افقی
  1 - برای گشایش كار می خرند - قعر جهنم، 

فهمیدن، احساس
 2 - تب کرده، تب دار - میراث - دوران بارداری

 3 - زبان تازی - زن خوشبوی - غار وحی، 
عبادتگاه پیامبر

 4 - فعل - اثر فدریكو گارسیا لوركا - تازه كار - 
درون دهان

 5 - كاله فرنگی - گوش كردن - رقاص – آتش
 6 - گاز مهتابی، گاز درون المپ مهتابي - فیلم 

آلتمن - پدر عرب
 7 - رکن بحر متقارب - همنشین زن - اندازه 

گیری با متر
 8 - اسرار، جمع رمز - اثری از كارلوس فوئنتس 

- زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی - نت ششم 
موسیقی، نفی عرب، درون چیزی

 9 - هسته تلخ زرد آلو - وسیله ای برای حمل 
لوازم یدكی

 10 - کشیش - پایتخت اتریش - تندرستی - 
دزد و حرامی

 11 - از سوره های مكی قرآن - ازپایتخت های 
آسیایی – طبیعت

 12 - خرما، سوغات گجرات - تاج و افسر، تاج 
مرصع، گردی الوان مورد مصرف در نقاشی - قد و 

قامت، مقابل ندادن
 13 - مرگ انگلیسی - هافبک رئال - معده - 

مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی
 14 - رایحه - جانشین - فیلمی از آرش 

معیریان - در مقابل
 15 - آشیانه جغد - شهری درفرانسه - جانور تك 

سلولی، از جانوران تك یاخته ای
 16 - فیلمی از بهرام بیضایی - اثری از تونی 

موریسون - مخفف از شورش 
17 - كلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای كه مكررًا 

وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می آورد - 

خبرگزاری كشورمان

عمودی 
 1 - فیلمی با بازی همفری بوگارت - گرز آهنی
 2 - مرحبا، آفرین - برادر پدر - از باشگاه های 

اسپانیا
 3 - شوخ - داستان كوتاه - مقابل کیفی - 

سینمای سوخته آبادان
 4 - ذره باردار، نمد زین - برنده نوبل فیزیک 

1922 – نشدنی
 5 - تكیه - اتم فرانسوی - در حمام بجویید - از 

آالت هندسی، همنشین پرگار
 6 - جمع چشم، چشمها - پسر تازی - لغب 

حضرت ابراهیم ص
 7 - به حساب اوردن - جوان . دلیر - مدرسه 

قدیم، ادب خانه - نوعی ساز
 8 - پایتخت كشور نپال - بهتر از خوب - حقه 9 - 

قایق و بلم - بام فلزی – حلقه
 10 - اگر با دست باز نشد با دندان باز کنید، واحد 
اندازه گیری سرعت در دریا - مادر جنوبی - نوعی 
ضربه چرخشی با پا که نام کشوری نیز می باشد 

در تکواندو

 11 - تردید، دو دلی، از میطالت نماز - نام محلی 
است - سال ترکی، سال آذری - ازنوشت افزار

 12 - بی خبر - گرفتگی راه بینی - پرتابه ورزشی
 13 - نشر كننده - آغوز، شیر غلیظی است که 
تا سه الی چهار روز بعد بعد از تولدت می آید، 

اولین ترشح غده سینه ی مادر بعد از تولد است و 
منبع سرشاری از پروتئین - فیلسوف المانی قرن 

هجدهم - زندگی کن، طرف، جانب
 14 - كافر، منكر وجود خدا - شخص بیش از حد 

آراسته و نظیف – بدكارترین

 15 - نیزه - امر به نبردن - چوپان، صاحب گله را 
گویند - نام خدای مصریان قدیم

 16 - كاروان شادی - رودی در فرانسه، از باشگاه 
های فرانسوی - چونكه، برای اینكه، از آهن جهت

 17 - همسر حضرت ابراهیم - اثری از میالن كوندرا
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بازار ماهی  و تره بار گناوه ضدعفونی شد
شهرداری بندرگناوه در ادامه فعالیت های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا در این شهر با همکاری 
شبکه بهداشت ودرمان و راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام به ضدعفونی کردن و شست وشوی 
بازار ماهی، میوه و تره بار و پایانه مسافربری کرد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــادره هی ــر آرا ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت.لذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطالع عمــوم در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین 
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
خانــم زری افشــارنژاد زرنــدی فرزنــد غالمرضابشــماره شناســنامه 766در یــک بــاب 
مغــازه بــه مســاحت 27/5مترمربــع از پــالک 2389اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان امام 

خمینــی ره خریــداری از مالــک رســمی آقــای اکبــر ســلطانی تــاج آبــادی
آقــای محمــد جمالیــزاده بهاءآبــادی فرزنــد خــداداد بشــماره شناســنامه 38صــادره از 
زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 488/10 مترمربــع مفــروز و مجــزی از پــالک 
ــان 20 متــری محــرم خریــداری از مالــک رســمی  ــد خیاب 7561 اصلــی واقــع در زرن

خانــم هایــده مهرابــی زاده هنرمنــد
آقــای هــادی مختــاری آب پنگوئــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامهد739 در یــک 
ــد  ــع در زرن ــی واق ــالک 2554اصل ــع از پ ــاحت 336/61مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

ــم ســکینه مختــاری روســتای آبپنگوئیــه خریــداری از مالــک رســمی خان
خانــم صدیقــه میرزالــی زرنــدی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 227 صــادره از زرنــد 
در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 855/20 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
1 فرعــی از 6006 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان مطهــری کوچــه 1 خریــداری از مالــک 

رســمی آقــای علــی میرزالــی زرنــدی.
م الف 258
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

اگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی برابــر رای شــماره 139860319008002480 هیات 
دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه و س
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای امیــن خســروی زرنــدی فرزنــد خــداداد بــه 
شــماره شناســنامه 3080127250 صــادره از زرنــد در یــک باب 
خانــه بــه مســاحت 130/80 مترمربــع از پــالک 5233 اصلــی 
واقــع در زرنــد خیابــان اســدآبادی خریــداری از مالک رســمی 
آقــای علــی خیرخــواه کهنوجــی محــرز گردیــده اســت. لــذا به 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 261
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/24
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
آقــای محمــد اســماعیل زاده ریزوئــی بشــماره شناســنامه 258 باســتناد 
شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپی شناســنامه ورثه درخواســتی بشــماره 
ــم ایــن دادگاه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان  194/4/98 تقدی
مرحــوم اســمعیل اســمعیل زاده ریزوئی به شــماره شناســنامه 1 در تاریــخ1398/11/9 

در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از:
ــد 1329 محــل  ــد محمــد بشــماره شناســنامه 964 متول ــر فرزن ــور پکت ــم زی 1. خان

ــد همســر متوفــی صــدور حــوزه 2 زرن
ــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 342  2. آقــای احمــد اســمعیل زاده ریزوئــی فرزن

متولــد 1356 محــل صــدور حــوزه 2 زرنــد فرزنــد متوفــی
3. آقــای محمــد اســمعیل زاده ریزوئــی فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 258 

متولــد 1358 محــل صــدور حــوزه 2 زرنــد فرزنــد متوفــی
ــنامه 97  ــماره شناس ــمعیل بش ــد اس ــی فرزن ــماعیل زاده ریزوئ ــی اس ــای عل 4. آق

ــی ــد متوف ــد فرزن ــوزه 2 زرن ــل صــدور ح ــد 1362 مح متول
ــه شــماره شناســنامه 438  ــد اســمعیل ب ــی فرزن ــم اســماعیل زاده ریزوئ 5. ابراهی

ــد متوفــی ــد فرزن ــد 1363 محــل صــدور حــوزه 2 زرن متول
ــه شــماره شناســنامه 828  ــد اســمعیل ب ــی فرزن 6. حســین اســماعیل زاده ریزوئ

ــی ــد متوف ــد فرزن ــد1365 محــل صــدور حــوزه 2 زرن متول
7. فاطمــه اســماعیل زاده ریزوئــی فرزنــد اســمعیل بــه شــماره شناســنامه 70 متولــد 

1354 محــل صــدور حــوزه 2 زرنــد فرزنــد متوفــی
8. صغــری اســمعیل زاده ریزوئــی فرزنــد اســمعیل بــه شــماره شناســنامه 601 متولد 

1360 محــل صــدور حــوزه کوهبنــان فرزنــد متوفی.
پــس از تشــریفات قانونــی و مالحظــه گواهینامــه مالیــات بــر ارث بشــماره پرونــده 
ــهر و  ــالف کیانش ــل اخت ــورای ح ــعبه 4 ش ــاده ش ــوق الع ــت ف ــه ... در وق ... مورخ
طغرالجــرد بــه تصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل و پــس از مالحظــه پرونــده کار و 
باســتناد ،مــاده 907_ 946 و 945 قانــون آییــن دادرســی مدنــی گواهــی مــی نمایــد 
کــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری 
نــدارد و دارایــی ان شــادروان پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونیکــه بــر ترکــه 

تعلــق مــی گیــرد.م الــف 33 
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختاف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی اخطار اجرایی
محکـوم لـه آقـای حسـن مظفرپـور سـیاهکوهی فرزنـد دادهللا بـه کـد ملـی 

3031109864 آدرس کیانشـهر کوچـه امـام خمینـی 2 پـالک 16
محکـوم علیـه آقـای مهـران زرآسـتانی فرزنـد حسـین آدرس مجهـول المـکان کـه به 
موجـب رای شـماره 143 مورخـه1398/8/19 حـوزه 4 شـورای حـل اختالف کیانشـهر 

و طغرالجـرد قطعیـت یافتـه اسـت.
محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه تنظیـم و تحویل سـند یک خـودروی سـواری پیکان 
مـدل 1383 بـه شـماره پـالک 63/ 522 ب 69 و به پرداخـت مبلغ بابـت تمبر هزینه 
دادرسـی و بـه پرداخـت نیـم عشـر در حـق صنـدوق دولت کـه بر عهـده محکـوم علیه 

مـی باشـد و توسـط واحـد اجرای احـکام محاسـبه خواهد شـد. م الف 34 
دبیر شـورای حل اختاف شـماره 4 کیانشهر و طغرالجرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

ــت  ــتقر در اداره ثب ــور مس ــون مذک ــاف قان ــل اخت ــات ح ــادره هی آرای ص
اســناد و امــاک شهرســتان دورود بشــرح ذیــل: رســیدگی و تائیــد و انشــاء 
گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت به فاصلــه 15 روز جهــت اطاع 
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیــر االنتشــار و محلــی آگهی 
انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت 
بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها 
ــه اداره ثبــت  ــا ب ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتب از تاریــخ الصــاق ب
اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض 
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت 
بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضائی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیم 
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه 
ارائــه حکــم نهائــی مــی بایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی 
ــدم  ــا ع ــور و ی ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ع
وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق 
ــع  ــررات صــادر خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مان مق

مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضائــی نخواهــد بــود.
شــماره   رای  و   1398114425005000221 کاســه   پرونــده 
139860325005002869 مورخــه 98/11/29 بــه تقاضــای اقــای :  مجیــد 
دالونــد  فرزنــد:  ملکشــاه  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت: 142متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک 1 -فرعــی   

از 118 - اصلــی واقــع در بخــش 4 شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت:  عباس لشنی فرزند مصیب  م الف 1730

انتشار نوبت اول: 98/12/10انتشار نوبت دوم: 98/12/26
مصطفی امان اله بهاروندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود   1538
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

چهار والیبالیست دختر فارس به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند
از سوی فاطمه شعبان خمسه، سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر، 100 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند که در بین آنها چهار بازیکن 

از استان فارس وجود دارند.نایب رئیس هیات والیبال فارس اظهار داشت: ملیکا زارعی از شهرستان پاسارگاد، سارا محمودی از مرودشت، آیدا 
یزدان شناس و زهرا امیدی از شیراز چهار بازیکن دعوت شده از این استان به تیم ملی هستند.طاهره بهرام زاده ادامه داد: اردوی تیم ملی قرار 

بود از هشتم لغایت دوازدهم اسفندماه 98 در تهران برگزار شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا این اردو لغو و به زمان دیگری موکول شد.

امورایثارگــران  و  شــهید  بنیــاد  توســعه  معــاون 
خراســان رضــوی گفت: بنیــاد شــهید و امورایثارگران 
خراســان رضــوی چهــار پــروژه عمرانــی در راســتای 
ــود دارد. ــتور کار خ ــران، در دس ــه ایثارگ ــت ب  خدم
بنیــاد خراســان رضــوی  پــروژه هــای عمرانــی 

اســت. ایثارگــران  بــه  زیربنــای خدمــت 
بــه گــزارش روزنامــه پیــام مــا، اســکندر کنــار رودی 
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــدف اس ــه ه ــت: جامع گف
366 هــزارو 863 نفــر مــی باشــد کــه از ایــن تعداد 
313 هــزارو 636 نفــر در قیــد حیــات و تحــت 
 پوشــش بنیــاد شــهید و امورایثارگــران هســتند.
امورایثارگــران  شــهیدو  بنیــاد  توســعه  معــاون 
ــه  ــات ب ــه خدم ــه داد: ارائ ــوی ادام ــان رض خراس
ــی  ــترهای مختلف ــد بس ــم نیازمن ــر معظ ــن قش ای
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــداث پ ــه اح ــد، ک ــی باش م
 زمینــه ســاز خدمــت بــه ایــن عزیــزان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه بــزرگ توانخبشــی 
کل  ایثارگــران  نیــاز  از  بخشــی  توانــد  مــی 
ــزرگ  ــروژه ب ــه داد: پ ــد، ادام ــن کن ــور را تامی کش
ــد  ــع و 40 درص ــر مرب ــزار مت ــا 18 ه ــی ب توانخبش
پیشــرفت فیزیکــی بــه دلیــل عــدم تامیــن اعتبــار 
بــا توجــه بــه پیگیــری هــای مکــرر مدیــرکل 
خدمــات  بــه  ایثارگــران  مبــرم  نیــاز  و  بنیــاد 
مجموعــه  ایــن  اجــرای  مقدمــات  مرکــز  ایــن 
شــد. خواهــد  شــروع  آینــده  ســال  اوایــل   از 
پــروژه  دومیــن  دربــاره  مســئول  مقــام  ایــن 
ســاختمان  احــداث  پــروژه  گفــت:  عمرانــی 
نیشــابور  امورایثارگــران  و  شــهید  بنیــاد  اداری 
بنــای  زیــر  بــا  و  طبقــه  دو  در  آن  متــراژ  کــه 
پیــش  باشــد  مــی  متــر   135 و  هــزار  یــک 
ــد. ــان برس ــه پای ــال 99 ب ــود در س ــی ش ــی م  بین
وی در همیــن راســتا افــزود: پــروژه ســاختمان 
باخــرز  وامورایثارگــران  شــهید  بنیــاد  اداری 
باشــد  مــی  متــر   200 آن  زمیــن  متــراژ  کــه 
باشــد. مــی  کار  پروانــه  تهیــه  حــال   در 
وی بــه آخریــن پــروژه عمرانــی اشــاره کــرد و 
بنیــاد  تمامــی  تقریبــا  ســاخت:  نشــان  خاطــر 
شهرســتان هــای خراســان رضــوی رمــپ ویــژه 
ــه  ــاز ب ــان، نی ــت زم ــا گذش ــا ب ــازان دارد ام جانب
هــای  اســتاندارد  بــا  مطابــق  ســازی  مناســب 
اســت. اقــدام  دســت  در  دارد کــه  روز   جدیــد 
امورایثارگــران  و  شــهید  بنیــاد  توســعه  معــاون 
ــئولی  ــر مس گ ــه ا ــان اینک ــا بی ــوی ب ــان رض خراس
ــروز  ــت، ام ــران اس ــه ایثارگ ــت ب ــال خدم ــه دنب ب
بــرای  افــزود:  شــده  فراهــم  فرصــت  بهتریــن 
ســرعت بخشــیدن بــه اتمــام ایــن پــروژه هــا، 
نیازمنــد همدلــی و توجــه ویــژه مســئوالن کشــوری 
و اســتانی اســت، زیــرا خانــواده شــهدا، جانبــازان و 
آزادگان کــه زندگــی خــود را فــدای ایــران اســالمی 
مســئولیت  ایثارگــران  قبــال  در  امــروز  کردنــد، 

ــم. داری

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان انــار گفت: 
توفــان و وزش تنــد بــاد در روزهــای اخیر 
ــن  ــرق ای ــه شــبکه ب ــال ب ــارد ری 6 میلی

شهرســتان خســارت وارد کــرد.
وحیــد افشــار بــا اشــاره بــه توفــان اخیــر 
در انــار و بــروز خســارت هایی بــه شــبکه 
ــرق ایــن شهرســتان افــزود: در توفــان  ب
ــار 20  ــتان ان ــته در شهرس ــدروز گذش چن
مــورد ســیم بریدگــی در شــبکه بــه وجود 
آمــد و ســایر قطعی هــای به وجــود آمــده 
در اثــر تداخــل شــاخ و بــرگ درختــان بــا 

شــبکه بــرق بــود.
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
عملیاتــی  نیروهــای  آمــده  به وجــود 
ــت  ــار در حال ــرق ان ــع ب ــت توزی مدیری
ــروز  ــا ب ــتند و ب ــرار داش ــاش ق ــاده ب آم
ــکل در  ــا مش ــوزی ی ــوز س ــه فی هرگون
شــبکه بــه ســرعت در محــل حاضــر 
طــرف  بــر  را  مشــکل  و  می شــدند 

می کردنــد.
مدیرتوزیــع بــرق شهرســتان انــار تصریح 
و  شــهری  بیــرون  مناطــق  در  کــرد: 

ــه  ــر منطق ــتاهای نظی ــیرهای روس مس
خــان  جهانگیــر  گلشــن،  بیــاض، 
ــار 40  ــر اســاس آم ــره ب ــی و غی ابراهیم
ــرد و  ــقوط ک ــرق س ــای ب ــورد از پایه ه م
ــی  ــدای از پایه های ــه ج ــداد پای ــن تع ای
اســت کــه در اثــر طوفــان دچــار آســیب 

شــده اند.
وی تاکیــد کــرد: بــا ســقوط 50 پایــه 
ــی در  ــت هوای ــب دو پس ــرق و تخری ب
توفــان اخیــر حــدود 600 میلیــون تومــان 
خســارت بــه شــبکه بــرق انــار وارد شــد.
افشــار افــزود: همچنیــن بــر اثر توفــان 2 
پســت هوایــی نیــز ســقوط کــرده و ســه 
پســت هوایــی دیگــر هــم دچار خســارت 

و در معــرض ســقوط هســتند.

نخسـتین عملیـات خزانه گیـری و بذرپاشـی برنـج در حالـی از 

سـوی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آمل اعالم شـده که 

کارشناسـان مرکـز توسـعه تحقیقـات برنج شـرایط آب و هوایی 

را اصـال بـرای خزانه گیری مناسـب نمـی دانند.

مدیریـت جهـاد کشـاورزی آمل به صورت رسـمی اعـالم کرد که 

خزانـه گیـری از نـوع رقـم فجـر در 5 هکتار از زمیـن های  حوزه 

مراکـز جهـاد کشـاورزی سـورک و رییـس آبـاد این شهرسـتان 

انجـام شـد و پیـش بینـی مـی شـود در صـورت مسـاعد بودن 

شـرایط جـوی، دهـه اول فروردیـن اولیـن نشـاکاری در ایـن 

منطقـه انجام شـود.

خزانـه گیـری ، مرحله دوم از کشـت و کار برنج پس از شـخم و 

شـیار اسـت کـه بر اسـاس آمـار جهاد کشـاورزی تاکنـون حدود 

60 درصـد شـالیزارهای اسـتان شـخم و شـیار زمسـتانه شـده 

است.

کارشناسـان کشـاورزی بهتریـن زمان برای خزانه گیـری برنج را 

نیمـه اول فروردیـن مـی داننـد ، امـا در یک دهه اخیـر به دلیل 

تغییـرات آب و هوایـی و از پنـج سـال پیـش بـا هـدف کشـت 

دوم ، شـمار زیـادی از شـالیکاران از دهـه سـوم اسـفند خزانـه 

گیـری را آغـاز مـی کردنـد کـه ایـن اقـدام در 2 سـال اخیـر بـه 

دهه اول اسـفند کشـیده شـده اسـت.

مشـاهدات و بررسـی هـا از هواشناسـی مازنـدران نشـان مـی 

دهـد کـه در 2 هفتـه اخیـر نوسـانات دمایـی در دشـت و جلگـه 

و ارتفاعـات اسـتان بـه شـدت بـاال بـوده اسـت بطـوری کـه بـا 

اختـالف دمـای 8تـا 12 درجـه ای مواجـه بـوده ایـم.

بیشـتر روزهـای هـوای هفتـه اول اسـتفند مـاه سـال جـاری 

اسـتان مازندران نیز همراه با بارندگی شـدید در دشـت و جلگه 

و در ارتفاعـات نیـز  بـرف و کـوالک بوده اسـت و دمـای هوا نیز 

بـه کمتـر از 10 درجـه سـانتی گـراد رسـید و این دمـای هوا اصال 

بـرای خزانه گیری  مناسـب نیسـت.

تـا قبـل از سـال 1392بـه طـور معمـول خزانـه گیـری برنـج از 

اوایـل فروردیـن آغـاز و بوته شـالی از دهه سـوم اردیبهشـت به 

زمیـن اصلـی بـرای نشـاکاری منتقـل می شـد، اما ایـن فرایند 

بـا هـدف کشـت مجـدد و اسـتفاده از روان آب هـای زمسـتانه 

سـال بـه سـال جلوتـر آمده اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران گفـت کـه بـه دلیل 

سـرما ، خزانـه گیـری قبل از دهه سـوم اسـفند با خطـر پذیری 

باالیـی رو بـه رو اسـت و تاکیـد کارشناسـی بـر ایـن اسـت کـه 

کشـاورزان از بیسـتم اسـفند اقـدام بـه خزانـه گیـری کنند.

عزیـزهللا شـهیدی فـر افـزود: بـا توجـه به سـردی هـوا و پائین 

بـودن دمـا به طـور یقین رویش نشـاء شـالی با مشـکل مواجه 

مـی شـود و ایـن خطـر پذیری باالیـی برای کشـاورز دارد.

وی بـا توضیـح این نکته که بهترین زمان بر اسـاس کشـاورزی 

فنـی بـرای خزانـه گیری پیشـنهاد و توصیـه می شـود ، از نیمه 

اول فروردیـن اسـت ، ادامـه داد: اگرچـه تغییـرات آب و هوایی 

سـبب شـد تـا برخـی از شـالیکاران در چند سـال اخیـر با هدف 

کشـت دوم خزانـه گیـری را زودتـر از موعـد مقرر آغـاز کنند ،اما 

بایـد بـه اخبـار هواشناسـی نیز توجه ویژه شـود.

معـاون موسسـه تحقیقات برنج کشـور هم در بـاره خزانه گیری 

زودهنـگام برنـج در اسـتان بـه شـالیکاران هشـدار داد و از آنان 

خواسـت بـرای این کار عجلـه نکنند.

عبدالرحمـان عرفانـی گفـت: بـا توجـه بـه سـرمای هـوا ، بوتـه 

بـه  و  داشـت  نخواهـد  را  مناسـبی  رویـش  خزانـه  در  شـالی 

اصطـالح علمـی سـن نشـاء برنـج در خزانـه بـه دلیـل سـرما و 

نوسـانات دمایـی بـاال رفتـه و در فراینـد رشـد، مقاومـت علیـه 

بیمـاری هـا و مقـدار تولیـد دچـار اختـالل مـی شـود.

وی توضیـح داد: بذرهـای خـود مصرفـی و یـا گواهـی شـده از 

اهمیـت باالیـی در تولید برخوردارند و کشـاورزان باید نسـبت به 

انجـام درسـت و بموقـع خزانـه گیـری دقـت الزم را داشـته و به 

توصیـه هـای کارشناسـی بـه صـورت جدی توجـه کنند.

 توفان ۶ میلیارد ريال به شبکه 
برق شهرستان انار خسارت زد

 شالیکاران مازندران در انجام خزانه گیری عجله نکنند

بانوی تکواندوکار سمنان به 
رقابت های آسیایی اعزام می شود

دبیـر هیـات تکوانـدو اسـتان سـمنان گفت: غـزل سـلطانی، بانوی تکوانـدوکار این اسـتان 
بـرای شـرکت در رقابت هـای قهرمانـی آسـیا 2020 در ترکیـب تیـم ملـی تکواندو زنـان قرار 

گرفت.
حبیـب هللا اسـماعیلیان افـزود: سـلطانی ورزشـکار اسـتان سـمنان در وزن اول انفـرادی 
یـا منفـی 46 کیلوگـرم بـا قـرار گرفتـن در ترکیـب تیـم ملـی بـه بیسـت و چهارمیـن دوره 

رقابت هـای قهرمانـی آسـیا 2020 در بیـروت لبنـان اعـزام می شـود.
وی بیان کرد: این رقابت ها از 22 تا 26 اردیبهشت 99 به میزبانی لبنان برگزار می شود.

دبیـر هیـات تکواندو اسـتان سـمنان تصریـح کرد: بانـوی تکوانـدوکار این اسـتان، از طریق 
رقابت هـای جـام ریاسـت فدراسـیون جهانـی 2019 - کیـش جـواز حضـور در مسـابقات 

قهرمانـی آسـیا را کسـب کرد.
رقابـت هـای قهرمانی آسـیا G4 اسـت و به نفرات اول تا سـوم به ترتیـب 40،  24 و 14.4 

امتیـاز بـرای افزایش رنکینگ المپیـک به ورزشـکاران تعلق می گیرد.
بـا اعـالم فدراسـیون تکواندو لبنـان، رقابت هـای قهرمانی آسـیا در بخش هـای پاراتکواندو، 
پومسـه و کیوروگـی )انفـرادی و تیمـی( و در گـروه مـردان و زنـان از 22 تا 26 اردیبهشـت 

مـاه سـال آینـده بـه میزبانی این کشـور و در شـهر بیـروت برگزار می شـود.
پیـش از ایـن قـرار بـود ایـن مسـابقات از 12 تا 16 اسـفندماه در بیـروت برگزار شـود که  از 
سـوی اتحادیـه تکوانـدو آسـیا ایمیلـی مبنـی بر تغییـر زمان و مـکان برگـزاری رقابت های 
قهرمانـی آسـیا بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا دریافت شـد و حـاال تاریخ 

جدید مسـابقات اعالم شـده اسـت.

خراسان 
رضوی 

شهر کرد 

۶1پرونده تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
 خراسان رضوی بررسی شد

کمیته ويژه پیشگیری از کرونا در شهرداری شهرکرد فعال شد

ــان  ــتایی خراس ــاون روس ــر تع مدی
رضــوی گفــت: 61 پرونــده تولیــد 
در  کشــاورزی  بخــش  کننــدگان 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولید 
ــی  ــور کشــاورزی بررســی و اجرای ــروه کاری ام ــر گ اســتان در زی

شــد.
ــر  ــدم مدی ــری مق ــرج ناص ــا، ای ــام م ــه پی ــزارش روزنام ــه گ  ب
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــوی در گفتگ ــان رض ــتایی خراس ــاون روس تع
گفــت: کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان بــا ایجــاد 
ــه  ــاورزی ک ــور کش ــروه ام ــام کارگ ــه ن ــی ب ــژه ای ــروه کاری وی گ
دبیــری آن بــه نظــام صنفــی اســتان خراســان رضــوی تفویــض 
ــای  ــکالت واحده ــل مش ــری و ح ــات پیگی ــت موجب ــده اس ش
ــه نحــو احســن فراهــم نمــوده اســت  تولیــدی و کشــاورزان را ب

در ایــن کارگــروه تاکنــون 61 پرونــده رفــع موانــع تولیــد و 
ــِت ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــور کشــاورزان بررســی و ب  تســهیل ام
ــروه  ــل کارگ ــه در ذی ــاورزی ک ــور کش ــروه کاری ام ــت: گ وی  گف
ــت  ــده اس ــکیل ش ــتان تش ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
اقدامــات مناســبی را در جهــت حــل مشــکالت کشــاورزان 
بخــش  تولیــدی  کارخانجــات  و  کارگاههــا  در  ویــژه  بــه 
ــِت ــته اس ــر داش ــط  ب ــدی مرتب ــای تولی ــاورزی و واحده  کش

وی افــزود: همــه دبیــران نظــام صنفــی اســتان خراســان رضــوی 

ــا کشــاورزان و  ــزاری جلســات هــم اندیشــی ب ــا برگ ــد ب بای
تولیــد کننــدگان بخــش کشــاورزی مــواردی که قابل طــرح در 
کارگــروه امــور کشــاورزی تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان 

مــی باشــدرا  بررســی و بــه ایــن کارگــروه ارســال کننــد.

سرپرست شـهرداری شـهرکرد گفت:به 
منظور جلوگیری از شـوع ویروس کرونا 
در اماکـن عمومـی و پـر تـردد شـهر، 
کمیتـه ویـژه پیشـگیری و مقابلـه بـا 

کرونـا در ایـن شـهرداری تشـکیل و فعـال شـد.
 محمدرضـا امیـدی روز پنجشـنبه تاکیـد کـرد: بـه  دنبـال تشـکیل و 
فعالیت کمیته پیشگیری از شـیوع ویروس کرونا، تمامی معاونت ها، 
سـازمان ها و واحدهـای زیرمجموعـه شـهرداری شـهرکرد بایـد بـا 
هماهنگـی ایـن کمیتـه اقدامات الزم بـرای پیشـگیری از این بیماری 

ویروسـی را عملیاتـی کنند.
وی افزود: در راسـتای تامین سـالمت شـهروندان و کارکنان مجموعه 
مدیریت شـهری، اقدامات پیشـگیرانه ای به منظور مقابلـه با ویروس 
کرونا در دسـتورکار شـهرداری شـهرکرد قرار گرفت.امیدی تصریح کرد: 
همچنیـن قـرار شـد فضـای بیرونـی و داخلی نـاوگان حمـل  و نقل و 

اتوبوس های درون شـهری به صورت روزانه شسـت و شـو و ضدعفونی 
شـود.وی یـادآور شـد: بـه  منظور پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونا 
افزون  بر 3 هزار ماسـک فیلتردار و سـاده و 4 هزار جفت دسـت کش 
بیـن کارگـران و کارکنـان توزیـع شد.سرپرسـت شـهرداری شـهرکرد 
اظهـار داشـت: در این راسـتا همچنین انواع اسـپری ضدعفونی کننده 
بیـن واحدهـای مختلـف ایـن شـهرداری توزیع شـده اسـت کـه این 
اقـدام به صـورت روزانـه ادامـه دارد.وی گفـت: وسـایل بازی و ورزشـی 
مرکـز  بهداشـتی  سـرویس های  تمامـی  و  شـهرکرد  بوسـتان های 
اسـتان نیـز شسـت و شـو و ضدعفونـی می شـود.امیدی تاکیـد کرد: 
تمامـی محوطـه، فضـای داخلی سـالن ها، گیشـه های بلیت فروشـی 
و سـرویس های بهداشـتی پایانه مسـافربری آزادی به صورت مستمر 

نظافـت، پاک سـازی و ضدعفونـی خواهد شـد.
وی افزود: اقدام مشـابه در تمامی فضاهای عمومی زیرنظر شـهرداری 

شـهرکرد به صورت مداوم در حال انجام اسـت.

طرح ساخت 300 واحد 
مسکونی برای محرومان 

در گچساران آغاز شد
رئیـس بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 
گچسـاران گفـت: طـرح سـاخت 300 
واحـد مسـکونی بـرای مناطـق محروم 
و کمتر توسـعه یافته در این شهرستان 
آغاز شـد.حمدهللا عباسـپور افـزود: این 
طـرح بـرای خانه هـای روسـتایی که از 
دوام کمتـری برخوردارند و صاحبان آنها 
بـا دریافـت تسـهیالت بانکـی قـادر به 
بازسـازی منـازل خـود نیسـتند در نظر 
گرفتـه شـده اسـت.وی بیـان کـرد: در 
ایـن راسـتا بـرای هـر واحد مسـکونی 
250 میلیـون ریـال کمـک بالعـوض، 
400 میلیـون ریـال تسـهیالت بانکی با 
سـود سـه درصـد در نظـر گرفته شـده 
انقـالب  مسـکن  بنیـاد  اسـت.رئیس 
هـزارو   2 اسـالمی گچسـاران گفـت: 
800 واحـد مسـکونی روسـتایی معادل 
40 درصـد واحدهـا در ایـن شهرسـتان 
تاکنـون مقـاوم سـازی شـده اسـت.
واحـد  هـزار  هفـت  عباسـپورافزود: 
مسکونی روسـتایی در گچساران وجود 
دارد کـه تاکنـون 40 درصـد آن مقـاوم 
سـازی شـده اسـت.وی اظهار داشـت: 
800 متقاضـی روسـتایی هـم اکنـون 
پشـت نوبت دریافت تسـهیالت مقاوم 
سازی مسکن هستند.عباسـپور افزود: 
متقاضیـان بـرای نوسـازی و بهسـازی 
مسـکن خود در روسـتاهای شهرستان 
می توانند تسهیالت سـاخت را دریافت 
کننـد.وی ابراز کرد: برای مقاوم سـازی 
فرسـوده  مسـکونی  واحدهـای  هـر 
روسـتایی  400 میلیون ریال تسهیالت 
بـا بازپرداخـت پنـج درصد و 15 سـاله 
افـزود:  شود.عباسـپور  مـی  پرداخـت 
همچنیـن امسـال 80 میلیـارد ریـال 
تسـهیالت مقاوم سـازی برای ساخت 
200 واحد مسـکونی در روسـتاهای این 

شهرسـتان  در نظـر گرفتـه شـد.

كهگیلویه و بویراحمد
 معاون توسعه بنیاد خراسان رضوی:

پروژه های عمرانی بنیاد 
خراسان رضوی زیربنای 
 خدمت به ایثارگران است

گرمخانه های پايتخت برای مقابله با کرونا 
ايمن سازی می شود

دغدغه فعاالن مدنی درباره وضعیت کودکان کار و افراد بی سرپناه

سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمات و 
شـهرداری  اجتماعـی  مشـارکت های 
ایمن سـازی  بـه  اشـاره  بـا  تهـران 
بـا شـیوع  بـرای مقابلـه  گرمخانه هـا 
بیمـاری کرونـا گفـت: از هفته ها قبل 
اقداماتـی اولیـه در ایـن مراکـز طبق 
پروتکل هـای وزارت بهداشـت آغـاز و 
در یـک هفتـه اخیـر نیز شـرایط ویژه 

شـد. اعمال 
بـه گـزارش شـامگاه پنجشـنبه روابط 
و  خدمـات  رفـاه،  سـازمان  عمومـی 
شـهرداری  اجتماعـی  مشـارکت های 
بـا  حسـینی  سـیدمالک  تهـران، 
پیشـگیرانه  اقدامـات  بـه  اشـاره 
بیمـاری  شـیوع  بـا  مقابلـه  بـرای 
ایمن سـازی  اظهارداشـت:  کرونـا 
سـالمت  حیـث  از  گرمخانه هـا 

مددجویـان در اوضـاع کنونـی جامعه 
دارد. بسـیاری  اهمیـت 

همکارانـم  تـالش  همـه  گفـت:  وی 
گرمخانه هـا  داشـتن  نگـه  ایمـن 
افـراد  از  مراقبـت  ویـژه  مراکـز  و 
بی خانمـان در برابـر سـرایت ویروس 
کرونـا و همزمـان عـدم تعطیلـی این 
مراکـز به رغـم پرخطربـودن نگهداری 
نظـر  از  آسـیب دیده  افـراد  جمعـی 

اسـت. فنـی 
حسـینی افـزود: مدیـران گرمخانه ها، 
ایـن مراکـز و گشـت های  مـددکاران 
ایثارگرانـه  اجتماعـی  فوریت هـای 
افـراد  بـه  خدمت رسـانی  حـال  در 
پرخطـر  محیط هـای  در  بی سـرپناه 
هسـتند و همانگونـه کـه خـود را در 
برابـر افـراد بی سـرپناه شـهر مسـئول 

می دانیـم تـالش داریـم، بـرای ایـن 
افـراد شـرایط ایمنـی فراهـم کنیـم.

سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و 
شـهرداری  اجتماعـی  مشـارکت های 
ایزولـه  لبـاس   60 تهیـه  تهـران، 
گرمخانه هـا،  در  شـاغل  افـراد  بـرای 
توزیـع 2هـزار و 800 ماسـک و 2هزار 
بـرای  التکـس  دسـتکش   500 و 
اسـتفاده پرسـنل و مددجویانـی کـه 
از  را  هسـتند  اولیـه  عالئـم  دارای 
جملـه اقدامـات ایـن سـازمان بـرای 
مقابلـه بـا شـیوع بیمـاری کرونـا در 
افـراد  ایمنـی  حفـظ  و  گرمخانه هـا 
عنـوان کـرد. مراکـز  ایـن  در  شـاغل 

وی گفـت: طبـق هماهنگی هـا مقـرر 
شـد 10 اسـفند ماه، تسـت غربالگری 
مراکـز  در  کرونـا  تشـخیص  اولیـه 

خاورشـهر و لویـزان انجـام شـود.
بـه  توجـه  بـا  اظهارداشـت:  حسـینی 
واحـد  کارکنـان  سـالمت  اهمیـت 
پرسـنل  و  اجتماعـی  فوریت هـای 
هماهنـگ  گرمخانه هـا  در  مسـتقر 
شـده است از روز شـنبه برای تمامی 
آنـان تسـت اولیـه ابتـال بـه ویروس 

شـود. انجـام  کرونـا 
سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمات و 
شـهرداری  اجتماعـی  مشـارکت های 
بـا  خوشـبختانه  کـرد:  بیـان  تهـران 
توجـه بـه آمادگـی سـازمان اقدامات 
و  بهداشـتی  اقـالم  تهیـه  بـرای  الزم 
حداقـل  و  انجـام  ضدعفونـی کننـده 
انجـام  الزم  هفتـه ذخیـره  دو  بـرای 
شـده و اکنـون هـم در حـال رایزنـی 
احتمـال  بـا  اقـالم  تهیـه  بـرای 
کنونـی  شـرایط  طوالنی ترشـدن 

. هسـتیم

دغدغه فعاالن مدنی درباره 
وضعیـت کودکان کار و افراد 

بی سرپناه
مدنـی  فعـاالن  دغدغـه  وی، 
کار  کـودکان  وضعیـت  درخصـوص 
و  ارزشـمند  را  بی سـرپناه  افـراد  و 
بایـد  و گفـت:  دانسـت  درک  قابـل 
موضـوع  در  کـه  بدهـم  اطمینـان 
خـوب  شـرایط  بی سـرپناه  افـراد 
اسـت و می تـوان گفـت جـز افـرادی 
گرمخانه هـا  در  حضـور  بـرای  کـه 
تحـت  بی سـرپناه   افـراد  حتـی  و 
غیردولتـی  سـازمان های  مدیریـت 
مقاومـت می کننـد و خـود تمایـل بـه 
حضـور ندارنـد هیـچ کـس در تهـران 

مانـد. نخواهـد  بی سـرپناه 
حسـینی افـزود: در موضـوع کـودکان 
ماموریـت  چنـد  هـر  خیابـان  و  کار 
بهزیسـتی  سـازمان  بـا  اصلـی 
اسـت امـا مـا بـه عنـوان مسـئولیت 
موضـوع  ایـن  از  خـود  اجتماعـی 
بـا  تعامـل  در  و  نشـدیم  غافـل 
تـالش  غیردولتـی  سـازمان های 
بـرای  را  نیـاز  مـورد  اقـالم  می کنیـم 

آنـان بـه عنـوان نهادهـای تخصصـی 
از  پـس  کـه  کنیـم  تهیـه  مردمـی 
کـرد. خواهیـم  اطالع رسـانی  انجـام 
سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و 
شـهرداری  اجتماعـی  مشـارکت های 
بایـد  همـه  کـرد:  بیـان  تهـران 
بپذیریـم در شـرایط ویـژه و سـختی 
قـرار داریـم و بایـد به یکدیگـر کمک 
کنیـم تـا از ایـن بحـران بـا کمتریـن 

کنیـم. عبـور  هزینـه 
صرفـا  می کنـم  تقاضـا  گفـت:  وی 
ناظـر و منتقـد نباشـیم و هـر کـس 
بایـد بـه هـر شـکلی کـه می توانـد در 
بـه  متولـی  نهادهـای  بـا  هماهنگـی 
مدیریـت بحـران ایجـاد شـده کمـک 

کنـد.
و  تـوان  همـه  بـا  افـزود:  حسـینی 
رسـانی  خدمـات  حـال  در  ظرفیـت 
و  پیشـنهادها  همـه  از  و  هسـتیم 
توصیه هـای نهادهـای مدنـی و افـراد 
اسـتقبال  شـرایط  بهتـر  مدیریـت  در 
آنهـا  بـا  همـکاری  آمـاده  و  کـرده 

. هسـتیم

ویژه تر  مراقبت  فراخوان 
از افراد کارتن خواب در 

گرمخانه ها
سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و 
شـهرداری  اجتماعـی  مشـارکت های 
ایـن  فراخـوان  انتشـار  از  تهـران 
از  ویژه تـر  مراقبـت  بـرای  سـازمان 
گرمخانه هـا  در  کارتن خـواب  افـراد 

داد. خبـر 
شـیوع  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  وی 
ایـن  نیـاز  و  کرونـا  ویـروس 
ویژه تـر  مراقبت هـای  بـه  سـازمان 
آسـیب پذیر  بی خانمـان،  افـراد  از 
گرمخانه هـا  در  کـه  کارتن خوابـی  و 
اسـکان داده شـده اند نیازمنـد افـراد 
پرسـتار،  پزشـک،  از  اعـم  داوطلـب 
دوره هـای  کـه  افـرادی  و  مـددکار 
را  افـراد  ایـن  از  مراقبـت  تخصصـی 

هسـتیم. کرده انـد،  طـی 
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نخستین شماره مجله ادبِی »نوپا« 
منتشر شد.

مجله 

فصل جدید مسابقه استعدادیابی 

»عصر جدید« از شنبه )17 اسفند ماه( 
با اجرای احسان علیخانی روی آنتن می رود.

کیان بابان زاده
18 اسفند در برج میالد برگزار می شود.

»مجنون تر از لیلی« 
نوشته مینو سامان و مجموعه شعر 

»ماه نوشته های یک فرازمینی« 
از مهوش سلیمان پور منتشر شد

یه راز هایی هستند، که اینقدر دردناکن، که 
نه تنها از دنیا بلکه از خودت هم مخفیشون 

میکنی...

ریوردیل

کنسرتمسابقه کتاب  دیالوگ

گر سردر آورد سرم آنجا که پای اوست

ور سر کشد تنعم من در جفای اوست

گر می برد ببندگی و می کشد ببند

آنست رای اهل مودت که رای اوست

هر چند دورم از رخ او همچو چشم بد

پیوسته حرز بازوی جانم دعای اوست

هیچم بدست نیست که در پایش افکنم

اال سری که پیشکش خاک پای اوست

گر مدعای کشتٔه شاهد شهادتست

دعوی چه حاجتست که شاهد گوای اوست

از هر چه بر صحایف عالم مصورست

حیرت در آن شمایل حیرت فزای اوست

تا دیده دیده است رخ دلربای او

دل در بای دیده و جان در بای اوست

در هر زبان که می شنوم گفتگوی ماست

در هر طرف که می شنوم ماجرای اوست

خواجو کسی که مالک ملک قناعتست

شاه جهان بعالم معنی گدای اوست

خواجوی کرمانی 

 

خسته از کابوس رفتن دور از اون 

روزایه روشن بی تفاوت زیر این 

سقف کبودیم

عکس نوشت

عکس: 
علیرضا ابراهیمی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

برقرارشدن دمكراسی در 
ایران در مارس سال ۱73 

پیش از میاد
بـه نوشـته مورخـان رومـی ـ یونانـی و ارمنـی 
و تطبیـق تقویـم هـا، ِمهـرداد یکـم ]معـروف 
بـه مهـرداد بـزرگ[ ششـمین شـاه ایـران از 
دودمـان اشـكانیان ]پـارت هـا = خراسـانیان[ 
یکـم مـارس سـال 173 پیـش از میـالد در 
اجتمـاع بـزرگان ایـران اعـالم كرد كـه تصمیم 
و  دارای ضوابـط جامـع  اسـت كشـور  گرفتـه 
ماندنـی )اصـول اساسـی( شـود تـا حقـوق و 
تكالیـف همـه ]دولـت و ملـت[ در آن روشـن 
تاییـد  مـورد  ِمهـرداد  تصمیـم  ایـن  باشـد. 
ایـران  و  قرارگرفـت  نشسـت  در  حاضـران 
دارای قانـون اساسـی و دو مجلـس شـد كـه 
»ِمِهسـتان«  را  مجلـس  دو  ایـن  مجموعـه 
مـی گفتنـد )ِمـه بـه كسـر »میـم« بـه معنای 

بـزرگ(.
 انتخـاب ولیعهـد از میـان شـاهزادگان، اعالن 
جنـگ و پیشـنهاد صلـح، بسـیج نیـرو، عـزل 
شـاه درصـورت دیوانـه شـدن، بیمـاری ممتد، 
ارتـکاب اشـتباه )حتـی بـدون داشـتن سـوء 

نّیـت( و ... و نیـز تغییـر اشـل مالیـات هـا 
و صـدور دسـتور ضـرب سـّكه بـا تصویـر تازه، 
تعییـن شـاهان ارمنسـتان، تاییـد تشـریفاتی 
سـرزمین  تبـار  پارسـی  شـاهان  )ضمنـی( 
و جنـوب  )منطقـه سـاحلی جنـوب  ُپنتـوس 
شـرقی دریـای سـیاه در آناتولی بـه پایتختی 
شـهر سـینوپ( و همچنیـن انتصـاب فرمانـده 
یـا  و  معّیـن  دوره  یـك  بـرای  ارتـش  كل 
مدیریـت جنـگ از جملـه اختیـارات ِمهسـتان 
بـود. در مـوارد متعـدد، ِمِهسـتان كـه بنیـادی 
مشـابه سـنای روم بـود شـخص شـاه را بـه 
و  جبهـه  فرمانـده  ارتـش،  فرمانـده  عنـوان 

مسـئول لشكركشـی تعییـن كـرده بـود.
مهسـتان از سـال 135 پیش از میالد )2148 
سـال پیـش( و پـس از تکمیـل شهرسـازی 
جنـوب  کیلومتـری   36 در  )واقـع  تیسـفون 
بغـداد امـروز( و انتقـال پایتخـت ایـران بـه 
ایـن شـهر، جلسـات خـودرا در اینجـا برگـزار 
دجلـه  سـاحل  در  تیسـفون  شـهر  مـی کـرد. 
از سـال 135 پیـش از میـالد تـا سـال 637 
میـالدی بـه مـدت 772 سـال پایتخـت ایران 
بـود کـه در این سـال و پـس از نبرد قادسـیه 
بـه دسـت عـرب افتـاد و رو بـه ویرانـی گذارد 
)طـاق  خسروانوشـیروان  کاخ  ویرانـه  ولـی 

اسـت  مانـده  پابرجـا  همچنـان  کسـری( 
کـه تاریـخ نـگاران آن را »کاخ َعـدل« لقـب 
آنجـا  در  زیراکـه خسروانوشـیروان  انـد  داده 
]مسـتقیما و بدون واسـطه[ با مـردم معمولی 
دیدارمـی کـرد و بـه درد دل آنـان گـوش فـرا 
مـی داد. همچنیـن، وی یـک زنجیـر متصـل 
خـود  کار  دفتـر  مجـاور  اطـاق  در  زنـگ،  بـه 
تعبیـه کـرده بـود کـه یک سـر زنجیـر از تیری 
چوبـی در میـدان بیرونـی کاخ آویـزان بـود و 
هرکـس کـه شـکایت و یـا پیشـنهاد داشـت، 
بـه میـدان مـی رفـت و زنجیر را می کشـید و 
زنـگ به صدا درمی آمد و خسـرو انوشـیروان 
بـه بالکـن کاخ مـی رفـت و حرفهـای آن فـرد 
را مـی شـنید و اگـر الزم مـی آمـد وی را بـه 

حضـور در دفتـر کار خـود دعـوت مـی کـرد.
به نوشـته مؤلفـان تاریخ دمكراسـی، دردوران 
اشـكانیان كـه عالقه منـد و معتقد به اندیشـه 
هـای فالسـفه یونـان باسـتان بودنـد، ایران از 
نوعـی دمكراسـی برخـوردار بود. به عـالوه، در 
ایـن دوره ایـاالت دوردسـت؛ ارمنسـتان و ... 
خودمختـار بودنـد و لـذا ایجـاب مـی كـرد كه 
پارلمـان وجـود داشـته باشـد تـا نظـر همگان 

شود شـنیده 

پخش سریال و فیلم سینمایی طنز 
تا پایان سال بصورت روزانه در دستور 

شبکه سه سیما قرار گرفت.

صدا و سیما

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

دکتـر نـون زنـش را بیشـتر از مصـدق دوسـت دارد نوشـته شـهرام 

رحیمیـان اسـت و روایتگـر زندگـی یـک شـخصیت تخیلـی بـه نـام 

دکتـر نون اسـت.

این کتاب رمانی ست سیاسی اجتماعی و شاید حتی عاشقانه…

داسـتان در مـورد دکتـر محسـن نون،حقـوق دان و یکـی از بسـتگاِن 

نزدیـِک دکتـر مصـدق اسـت کـه سـهم بـه سـزایی در نخسـت وزیـر 

شـدن ایشـان ایفـا کـرده و از ایـن بابـت چهـره ایـی محبـوب در نزد 

اسـت. همگان 

در جریـان کودتـای 28 مـرداد 1332 دکتـر نـون دسـتگیر می شـود 

و تحـت شـکنجه هـای سـختی قـرار میگیـرد ولـی حاضـر به پشـت 

کـردن بـه دکتـر مصـدق و مصاحبـه بر علیـه او نمیشـود و…

در ادامـه دکتـر نـون بیـن دو راهـی بزرگـی قـرار مـی گیـرد و مجبـور 

اسـت تـا آخـر عمـر بـا عواقـب تصمیمـش دسـت و پنجـه نـرم کنـد و…

درباره کتاب

راسـتش کل مدتـی کـه کتـاب دکتـر نـون زنـش را بیشـتر از مصدق 

دوسـت دارد رو میخونـی ایـن سـواالت تـو ذهنتـه که:

من اگر جای دکتر نون بودم چیکار میکردم؟

یا اینکه زندگی با عذاب وجدان چطور میتونه باشه؟

اگـه مثـل مـن تاریـخ معاصر دوسـت داریـد، صد در صد عاشـق این 

کتاب میشـید.

اسـتفاده از شـخصیت هـای محبـوب و اشـراف نویسـنده به مسـائل 

تاریخـی و شـیوه خـاص نـگارش کتـاب از نقـاط قوت کتـاب بود.

بـا اینکـه کتـاب، حجـم کمـی داره و خیلـی روان نوشـته شـده امـا 

بیشـتر مناسـب کسـاییه که عاشـق تاریخ هسـتن، شـاید اگه تاریخ 

دوسـت ندارید دوسـتش نداشـته باشـید.

پیشـنهاد میکنـم قبـل از خونـدن ایـن کتـاب یـه مطالعه کوتـاه راجع 

بـه کودتـای 28 مـرداد داشـته باشـین کـه داسـتان بیشـتر بهتـون 

… بچسبه

ایـن کتـاب باعـث شـد بخوام بیشـتر از دکتـر مصدق مطلـب و کتاب 

بخونم.

قسمت هایی از متن کتاب

افسـوس، زندگـی مثـل سـاعت نیسـت که بشـه عقربه هاشـو راحت 

کشـید عقـب و گفـت از ایـن سـاعت به بعد مـی خواهم خوشـبخت 

یـا بدبخت باشـم.

افسـر شـهربانی گفـت: »شـما حق نداشـتین جنـازه  رو از سـردخونه 

بیمارسـتان بدزدیـن. شـما مرتکـب جـرم بزرگـی شـدین. امیـدوارم 

از عواقـب کاری کـه کردیـن خبـر داشـته باشـین.« گفتـم: »سـرکار، 

آدم غریبـه  رو کـه ندزدیـدم. زن قانونیمـو بـردم خونـه. زنـی رو کـه 

سـال های سـال باهاش زندگی کردمـو برگردوندم پیـش خودم. این 

کار جرمـه؟« افسـر شـهربانی گفـت: »بله کـه جرمه. زنتون تـا نمرده 

بـود زنتـون بـود، وقتی مـرد که دیگه زنتون نیسـت. تـازه، آدم عاقل، 

خـودت بگـو، آدم لخـت می شـه و بغـل زن مـرده اش می خوابـه و 

باهـاش عشـق بازی می کنـه؟« پرسـیدم: »جناب، زنم مگـه مرده؟« 

جنـاب سـروان سـرش را با عصبانیت تـکان داد و گفت: »انگار شـما 

می خوایـن اوقـات منـو تلـخ کنین؟«

ملکتـاج: »افسـوس، زندگـی مثـل سـاعت نیسـت کـه بشـه عقربـه 

هاشـو راحـت کشـید عقـب و گفـت از ایـن سـاعت بـه بعـد میخوام 

خوشـبخت یـا بدبخـت باشـم.« دکتـر نـون گفـت: »نـه زندگـی مثل 

سـاعت نیسـت ولـی با ایـن حال گمونـم میشـه زندگـی رو از خیلی 

جاهـا از نـو شـروع کرد.«

مـن  فکـر می کـردم  فقـط قهرمانـا احمقـن ، امـا حـاال می بینـم   انـگار 

خیانتـکارام  از حماقـت چیـزی  از قهرمانـا کـم نـدارن .

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق 
دوست دارد

نویسنده: شهرام رحیمیان
انتشارات: نیلوفر


