
علت افت کیفیت اینترنت در روزهای اخیر
به گفته نایب رئیس شـرکت ارتباطات زیرسـاخت، اپراتورها 
به دلیـل افزایـش۴۰ درصـدی اسـتفاده مصرف دیتـا در یک 
هفتـه گذشـته، بـرای ارائـه سـرویس آمـاده نبودند کـه این 
موضـوع منجـر بـه افت کیفیت شـده بـود و اکنـون ظرفیت 

شـبکه ارتباطی آنهـا افزایش یافته اسـت.
به گزارش ایسـنا،    از اولین روز اسـفند که خبر رسـمی ورود 
ویروس کرونا به کشـور منتشـر شـد تاکنون، شـیوع بیماری 
کوویـد ۱۹ کـه میزبـان ایـن ویـروس اسـت، رونـد صعودی 
داشـته و در حال گسـترش اسـت. به همین دلیل از آنجاکه 
حضـور در مکان هـای عمومـی از بیشـترین احتمـاالت ابتـا 
بـه ایـن ویـروس و ابتـا بـه آن به آسـانی با قـرار گرفتن در 
معـرض عطسـه ها و سـرفه های یـک مبتـا و دسـت دادن 
بـا وی اسـت، مسـئوالن سـعی در کاهـش حضـور افـراد در 

اماکـن عمومـی دارند.
امـا در ایـن روزهـا کـه حضور افـراد در مراکز آموزشـی، اداری 
و امـکان عمومـی کاهش یافته و بسـیاری مانـدن در خانه را 
ترجیـح داده انـد، برخـی فعالیت های کاری خـود را به صورت 
دورکاری انجـام می دهنـد و دانش آمـوزان و دانشـجویان هم 
از ابزارهای فناوری اطاعات برای آموزش از راه دور اسـتفاده 
می کننـد، اسـتفاده از دیتـا افزایـش یافتـه و ایـن موضـوع 

منجربـه کاهش کیفیت اینترنت شـده اسـت.
در این راسـتا سـجاد بنابـی -نایب رئیس شـرکت ارتباطات 
مشـکات  دربـاره  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  زیرسـاخت- 

اینترنتـی در روزهـای اخیـر گفـت: در حـال حاضـر در الیـه 
دسترسـی بیـن شـبکه ملـی اطاعـات و شـبکه بین الملـل 
مشـکل خاصـی نداریم، مشـکل ظرفیـت در الیه دسترسـی 
اپراتورهـای موبایـل و ارائه دهنـدگان خدمـات FCP اسـت 
کـه اینترنـت و ترافیـک داخـل کشـور بیشـتری را بـه آنهـا 

تخصیـص دادیـم.
وی دربـاره علـت آمـاده نبـودن اپراتورهـای اینترنتـی بـرای 
افزایـش مصـرف اینترنـت توسـط کاربـران توضیـح داد: در 
یـک هفته گذشـته مصرف دیتای کشـور ۴۰ درصـد افزایش 
بین الملـل  دیتـای  و  داخلـی  دیتـای  شـامل  داشـته کـه 
می شـود کـه ایـن مصـرف در روزهـای اخیـر هـم بـه اوج 
رسـیده اسـت،   اما اپراتورها به دلیل افزایش اسـتفاده تعداد 
کاربـران بـرای ارائـه سـرویس هـم در الیـه ی شـبکه هم در 

الیـه ی فرکانـس آمـاده نبودند.
بنابـی با اشـاره بـه تمهید زیرسـاخت بـرای افزایش کیفیت 
اینترنـت اظهـار کـرد: شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت طی دو 
روز گذشـته ظرفیـت شـبکه ی ارتباطـی اپراتورهـا را حـدود 
۳۰۰ گیگابیـت برثانیـه افزایـش داد. همچنیـن بـا کمـک 
سـازمان تنظیم مقررات از اپراتورها خواسـتیم به این خاطر 
کـه مصرفشـان افزایـش یافتـه و کیفیتشـان افـت کـرده، 

ظرفیت هایشـان را نیـز افزایـش دهنـد.
همچنیـن در هفته هـای گذشـته یکـی از مـواردی کـه منجر 
بـه افـت کیفیـت در خدمـات اینترنتـی شـده بـود، حمات 

سـایبری به زیرسـاخت های کشـور بود. نایب رئیس شرکت 
ارتباطـات زیرسـاخت در پاسـخ بـه اینکـه آیـا در روزهـای 
گذشـته حملـه سـایبری بـه زیرسـاخت های کشـور صـورت 
گرفتـه اسـت، اعـام کـرد که حملـه خاصـی نبوده اسـت.در 
شـرایطی کـه مراکـز آموزشـی،   مـدارس و دانشـگاه ها بـرای 
جلوگیری از شـیوع کرونا تعطیل شـدند، استفاده از امکانات 
فضـای مجازی یکی از راهکارهـای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعـات بـود. بنابـی دربـاره فراهـم کـردن زیرسـاخت ها در 
ایـن حـوزه بیـان کـرد: پیـش از ایـن بـا کمـک وزارت علـوم 
و آمـوزش و پـرورش در شـبکه علمـی کـه محـل اتصـال 
دانشـگاه های کشـور بـه شـبکه ملـی اطاعـات و اینترنـت 
اسـت و هـم در شـبکه رشـد که مربوط به شـبکه آمـوزش و 
پرورش و هوشمندسـازی مدارس اسـت، ارتباطات را تامین 

کردیـم و ظرفیـت مناسـبی در ایـن فضا وجـود دارد. 
وی دربـاره تعرفـه ایـن خدمـات توضیح داد: وزیـر ارتباطات 
و کسـانی کـه سـرویس های  اپراتورهـا  بـا  هماهنگـی  بـا 
آنایـن،  کاس هـای  ماننـد  ارتباطـات  زیرسـاخت 
سـرویس های آمـوزش الکترونیکـی و نمایـش فیلـم بـه 
صـورت آنایـن ارائـه می دهند، مذاکـره کردند تـا آنها پس از 
تاییـد وزارت علـوم و آمـوزش و پـرورش، تعرفه های مصرف 
کاربـران را بـرای پلتفرم ها و سـرویس هایی که تایید شـده، 
رایـگان کننـد و هـر زمـان که این آمـار را به ما اعـام کنند، ما 

قابلیـت اعمالـش را داریـم.

بدترین اتفاق در یک بحران
2

3

ــات  ــه ضــرس قاطــع امــروزه در کلیــه مکتوب "آنچــه ب
علمــی دربــاره ســوانح، بحــران هــای طبیعــی یــا 
ــت  ــتند اس ــخص و مس ــردار مش ــاز و واگی ــان س انس
حاکــی از عــدم ایجــاد نهادهــای تصمیــم گیرنــده 

ــد." ــی باش ــوش م ــود ج ــا خ ــوازی ی م
ــه کشــور، و  ــا ب بعــد از ورود ویــروس ناخواســته کرون
متاســفانه شــیوع ســریع آن در کل پهنــه ایــران، بنظــر 
مــی رســید کــه مســیولین کشــور عمــا بــدون تعــارف 
کمــی در تگنــا قــرار گرفتنــد، البتــه تــا حــدودی ایــن 
ــی در  ــاده و کل ــول س ــک فرم ــت. ی ــی اس ــر طبیع ام
تعریــف ریســک، ابعــاد مســیله را کمــی روشــنتر مــی 
x کنــد و ان فرمــول ایــن اســت: ریســک =خطــر

ــی  ــت مدیریت ــیب پذیری/ظرفی اس
ــه  ــد، در مواجه ــه میگوی ــول چ ــن فرم ــم ای ــال ببین ح
بــا کرونــا، " خطــر " تــا حــدودی شــناخته شــده بــود، 
ــع  ــوع در جوام ــه موض ــود ک ــال ب ــا یکس ــون تقریب چ
پزشــکی دنیــا مطــرح شــده بــود، البتــه از زمــان 
ــدود  ــا ح ــن، م ــران در چی ــه بح ــدن آن ب ــل ش تبدی
یــک مــاه یــا ســه هفتــه زمــان طایــی داشــتیم کــه 
بنظــرم کمــی دیــر بــه آن پرداختیــم و ابعــاد گوناگــون 
بشناســیم  بایســتی  مــی  کــه  آنطــور  را   " " خطــر 

نشــناختیم ! 
ــل  ــه ای از قب ــون برنام ــا چ ــری "، عم ــیب پذی " آس
نداشــتیم کامــا برایمــان ناشــناخته بــود، بــرای مثــال 
ــمینارها و  ــل س ــات مث ــه، اجتماع ــای متبرک ــرم ه ح
جلســات ســخنرانی، ارتباطــات قــوی انســانی بــا 
چینــی هــا و ... بخصــوص همزمانــی ان بــا ٢٢ بهمــن 
ــا  ــه حقیقت ــن زمین ــذا در ای ــس. ل ــات مجل و انتخاب
" احتمالــی،  " آســیب پذیــری  از  بــدون شــناخت 
ــی در عــرض  ــم بصــورت ناگهان ــا آنه وارد بحــران کرون
ــا "  ــدیم. و ام ــه ش ــطح جامع ــل در س دو روز، حداق

ــی " ؟ ــت مدیریت ظرفی
ــا  ــا ب ــه عم ــر دار ک ــاری واگی ــن بیم ــن چنی ــرای ای ب
ــه  ــود برنام ــر از آن، نب ــا و مهمت ــم ه ــه تحری ــه ب توج
آمادگــی و رویارویــی از قبــل و عــدم توجــه و اســتفاده 
بهینــه از فرصــت طایــی یــک ماهــه از زمــان شــروع 
حرکــت ویــروس از چیــن تــا ورود جــدی آن بــه 
ــی  ــی معن ــتیم. ب ــی داش ــوان ضعیف ــیار ت ــران، بس ای
نخواهــد بــود اگــر بگوییــم بــا توجــه بــه فرمــول 
ــا  ــر کرون ــم واگی ــن ســیل عظی ــر ای ــاد شــده در براب ی
مــی بایســتی دچــار ضعــف هــای کلیــدی باشــیم کــه 
ــه  ــم ب ــر گردی ــف، ب ــن تعاری ــا ای ــال ب ــتیم ! ح هس
ــودن  ــاال ب ــث ب ــر " باع ــم " خط ــناخت ک ــول، ش فرم

ــود. ــی ش ــقیم م ــر مس ــورت غی ــر " بص ــود " خط خ
ــول  ــروس مجه ــن وی ــل ای ــری " در مقاب "آســیب پذی
ــناخت آن، آن را  ــدم ش ــل ع ــل بدلی ــه در عم ــود ک ب
ــی "  ــوان مدیریت ــرد، و " ت ــرض ک ــاال ف ــد بســیار ب بای
غافلگیرانــه بــود، پــس ضعیــف بایــد فــرض نمــود. در 
یــک کام در همــان روزهــای اول بایــد مــی دانســتیم 

انس طا         ۱.5۹۹.2۱۰

مثقال طا     25.6۰۰.25۰

گرم طای ۱۸  5.۹2۹.۱۹2

گرم طای 2۴   7.7۰۹.2۰۰

بهار آزادی      57.۸۰۰.۰۰۰

امامی          5۸.76۰.۰۰۰

نیم       2۹.۹۰۰.۰۰۰

ربع         ۱7.6۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.6۱۰.۰۰۰

دالر             ۱55.۳۹۰

یورو         ۱6۹.2۰۰

درهم          ۳6.۳5۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴2۳
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ما را در تلگرام 
1   تا  11دنبال کنید

مردمکروناراجدینمیگیرند
با همه هشدارها همچنان مردم در خیابان ها هستند و کرونا را جدی نمی گیرند
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آغاز استحکام بخشی 
خانه تاریخی 

ارفع الملک تبریز
 شهردار منطقه تاریخی تبریز از 
آغاز عملیات استحکام بخشی و 

شروع پایدار سازی خانه تاریخی 
ارفع الملک جلیلی در خیابان شهید 

بهشتی این کالن شهر خبر داد.

۳۵۳گونه جانوری در 
استان اردبیل شناسایی 

شده است
 مدیر کل حفاظت محیط زیست 

استان اردبیل گفت: بر اساس 
آخرین بررسی ها بیش از ۳۵۳ 

گونه جانوری اعم از پستاندار، 
پرنده، خزنده، دوزیست و ماهی در 

اکوسیستم های خشکی و آب های 
داخلی استان شناسایی شده است.

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
فریبرز ناطقی الهی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1682

سه شنبه 13 اسفند 1398
  قیمت 500 تومان
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کشف میراث اشکانیان از یک 
سمساری در تهران

مأموران کالنتری بهارستان ده ها قطعه اشیاء عتیقه مربوط به 
دوره اشکانیان را از یک سمساری در این محدوده کشف کردند.

معاون وزیر بهداشت:

۴۵ درصد ابتال به کرونا 
در بیمارستان رخ می دهد

لینک خرید نسخه الکترونیک

امسـال هـم مشـابه سـال قبـل هجـوم ملخ هـای صحرایـی 
را بـا گسـتردگی و حجـم بیشـتر، بـه اراضـی کشـور شـاهد 
خواهیـم بـود و در حـال حاضـر در اسـتان های بوشـهر، فارس 
 و هرمـزگان بیشـترین حجـم مبـارزه با ایـن آفت وجـود دارد.
همچـون بهمن مـاه سـال گذشـته که هجـوم ملخ ها به کشـور 
را شـاهد بودیـم، امسـال بـا توجـه بـه شـرایط مسـاعد آب و 
هوایـی و وجـود منابـع غذایـی مناسـب، پیش بینی می شـود 
ملخ هـای صحرایـی با گسـتردگی بیشـتری بـه مزارع کشـور 
هجـوم بیاورنـد. محمدرضـا میـر سـخنگوی سـازمان حفـظ 
نباتات کشـور، در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط  زیسـت گروه 
اجتماعـی خبرگزاری آنا، گفت: بهمن ماه سـال گذشـته ریزش 
ملخ های صحرایی را در ده اسـتان جنوبی کشـور شاهد بودیم. 
بـا مدیریـت مناسـب از طریق سم پاشـی و دیگر اقدامـات در 
75۰ هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی کشـور و در مناطقـی که 
ایـن آفـت بـه آن هجـوم برده بـود کانون کوبـی شـده و مبارزه 

خوبـی بـا ایـن آفت انجام شـد.

هر
 م

س :
عک
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مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

کــه ریســک کرونــا در پهنــه عزیــز ایــران 
بســیار بــاال خواهــد بــود کــه همیــن 
ــی  ــادی م ــای زی ــد. کاره ــم ش ــور ه ط
ــرف  ــد، ح ــفانه نش ــه متاس ــرد ک ــد ک ش
ــد از اهــل فــن مــی بایســتی  هایــی بای
ــه  ــد ک ــی ش ــه م ــکار گرفت ــه و ب آموخت

نشــد!
 اینجــا صــد البتــه بدنبــال مقصــر نمــی 
ادامــه  بــرای  حداقــل  ولــی  گردیــم 
نکنیــم کــه  را  بایســتی کارهایــی  کار 

نکنیــم! امیــدوارم 
ایــن  مقابــل  در  ریســک کشــور  تــا 
ــد  ــا ح ــود ت ــر ش ــر روز کمت ــاری ه بیم
ــر  ــاز ب ــرد. ب ــرار بگی ــل ق ــت کام مدیری
ــر  ــاال، دو پارامت ــول ب ــه فرم ــم ب میگردی
خطــر و آســیب پذیــری از دســت مــا در 
ــی  حــال حاضــر خــارج شــده اســت ول
ــوان  ــی ت ــی م ــوان مدیریت ــا ت ــا ارتق ب
ــک را  ــرد و ریس ــاال ب ــر را ب ــرج کس مخ
ــن عوامــل  ــن آورد. یکــی از مهمتری پایی
شــناخته شــده در ایــن فراینــد عــدم 
ــدم  ــوازی و ع ــای م ــت ه ــاد ظرفی ایج
ــران  ــک بح ــود در ی ــع موج ــرج مناب خ
توســط نهــاد هــای گوناگــون اســت. 

بینــم  مــی  خبرهــا  در  روزهــا  ایــن 
ــطح  ــی در س ــای مختلف ــه ه ــه کمیت ک
ــرا  ــد، در اج ــده ان ــل ش ــور وارد عم کش
ــش،  ــل ارت ــری مث ــای زیادت ــم گروه ه
ــال  ــی، ه ــای انتظام ــروی ه ــپاه، نی س
احمــر، کمیتــه امــداد، پدافنــد و ... اگــر 
ــا  ــود و ب ــدد ش ــران متع ــی بح فرمانده
توجــه بــه ســاختار کشــور مشــکات 
ــرژی  ــوان و ان ــع و ت ــر و مناب ــده ت پیچی
ایــن نیــرو هــا تحلیــل و در جــای خــود 
ــت و  ــد داش ــر خواهن ــردی ضعیفت عملک
تداخــل امــور خــود بــک بحــران خواهــد 
شــد بــزودی! ایــن امــری اثبــات شــده 

ــت. ــوانح اس ــی س ــات علم در مکتوب
فقــط  بحــران  فرماندهــی  امیــدوارم 
بصــورت یــک کمیتــه واحــد و تخصیــص 
همــان  طریــق  از  منابــع  و  وظایــف 
امــور  در  هــم  آن  واحــد  فرماندهــی 
"ســتادی و لجســتیک فقــط" توســط 
ــوز  ــرد، هن ــورت پذی ــا ص ــر ارگان ه دیگ
ــدم  ــی ع ــم ول ــه داری ــران فاصل ــا بح ب
ــا  ــران ه ــت بح ــم مدیری ــه عل ــه ب توج
ــد  ــر خواه ــی را در ب ــران واقع ــک بح ی

داشــت.
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مردم کرونا را جدی نمی گیرند
با همه هشدارها همچنان مردم در خیابان ها هستند و کرونا را جدی نمی گیرند

برخی از شهروندان علیرغم توصیه وزارت بهداشت از خانه خارج می شوند

در  بهداشــت،  وزارت  علیرغــم هشــدارهای 
زمینــه محــدود کــردن ترددهــای درون و 
ــوده  ــژه در شــهرهای آل ــه وی ــرون شــهری ب ب
بــه ویــروس کرونــا و جــدی گرفتــن قرنطینــه 
ــات،  ــور در تجمع ــاب از حض ــی و اجتن خانگ
بهداشــت  مــردم،  از  بســیاری  متاســفانه 
همگانــی و توجــه بــه توصیه هــا و هشــدارها 
را جــدی نگرفتنــد و پیــک بیمــاری خــود را در 

ــان داد. ــاری نش ــه ج هفت
پرهیــز  بــا  توصیــه می شــود  چــه  اگــر 
و  بیهــوده  اســترس های  و  نگرانی هــا  از 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــدی، ب ــاس و ناامی دوری از ی
ــای  ــه معن ــم، امــا ایــن ب کروناویــروس بروی

ــای  ــن توصیه ه ــدی نگرفت ــی و ج بی تفاوت
بهداشــتی نیســت، بــدون شــک، عــدم 
رعایــت بهداشــت شــخصی و حضــور در 
اجتماعــات و انجــام ســفرهای غیرضــروری، 
کنتــرل ایــن ویــروس خطرنــاک را بــا موانــع 

جــدی مواجــه می ســازد.
یکــی از دغدغه هــای اصلــی مســئوالن در 
حــوزه پیشــگیری، کنتــرل و درمــان بیمــاری 
کرونــا، همــان بی توجهــی شــهروندان بــه 
قرنطینــه خانگــی و اجتنــاب از ترددهــای 
بی مــورد و اجتماعــات غیرضــروری بــود، 
ــز حضــور  ــر بهداشــت نی ــه وزی ــی ک ــا جای ت
چشــمگیر پــاک خودروهــای مرتبــط بــا 
ــد و  ــوده را خطــری جــدی خوان شــهرهای آل
بــر محــدود کــردن ترددهــا از همــان مدخــل 

ــرد. ــد ک ــهرها تاکی ــی ش ورودی و خروج

اســتاندار قــم نیــز رســما قرنطینــه خانگــی و 
جلوگیــری از تجمعــات و اجتماعات در ســطح 
شــهر را راهــکاری مهــم در پیشــگیری از کرونا 
ــد و در جلســات ســتاد پیشــگیری،  مــی دان
هماهنگــی و عملیــات پاســخ بــه بحــران 

اســتان قــم بارهــا بــر آن تاکیــد داشــت.
بــا وجــود برخــی از هشــدارها، همچنــان 
صفوفــی در برخــی اماکــن از جملــه بانک ها و 
پســت نشــان از بی توجهــی مــردم به ســامت 
فــردی اســت، در حالــی کــه تعداد بســتری ها 
در قــم، بیانگــر شــیوع صعــودی بیمــاری 
ــنامه ای  ــه در بخش ــوری ک ــه ط ــت، ب کروناس
از وزارت بهداشــت، خبــر از محدودیــت در 
بســتری و پذیــرش بیمــاران غیــر اورژانســی 

ــی داد. ــاه م از دهــم اســفند م
طبــق گفتــه ابــرازه قائــم مقــام دانشــگاه علوم 

پزشــکی قــم از ۳۰ بهمــن تــا ۱۱ اســفندماه، 
۱۳25 نفــر در قــم بــه دلیــل مشــکات 
ایــن  از  شــدند کــه  بســتری  تنفســی 
تعــداد 6۱۰ نفــر بــا بهبــودی کامــل مرخــص 

شــده اند.
مــی رود  انتظــار  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــازل  ــور در من ــا حض ــد ب ــک کنن ــردم کم م
و قرنطینگــی خانگــی، زنجیــره شــیوع 
بیمــاری را قطــع کنیــم. اگــر افزایــش 
جدی تــر  امــری  همگانــی،  بهداشــت 
ــا را  ــود، »کرون ــی ش ــهروندان تلق ــان ش می
ــب  ــد در قال ــم«، می توان ــت می دهی شکس

یــک شــعار باقــی نمانــد، در حــال حاضــر بــه 
گفتــه قائــم مقــام دانشــگاه علــوم پزشــکی 
قــم بــا اقداماتــی ســخت گیرانه و بــا اســتقرار 
ــهر و  ــای ش ــکی در خروجی ه ــای پزش تیم ه
کنتــرل افــراد بــه وســیله تب ســنج از خــروج 
ــا از قــم جلوگیــری  افــراد مشــکوک بــه کرون

می شــود.
ــاد شــهروندان  ــای زی ــت و آمده ــه از رف گای
و برگــزاری تجمعــات در برخــی از مناطــق 
از ســوی مســئوالن اســتان قــم، نشــان 
می دهــد بایــد فرهنــگ عمومــی شــهر را بــه 
ســمت جــدی گرفتــن هشــدارهای پزشــکی 
و بهداشــتی ســوق دهیــم و گرفتــار شــدن در 

ــم. ــاور کنی ــاری را ب ــن بیم ــگال ای چن
یکــی از شــهروندان نیــز بــه نکتــه قابــل 
ــترس های  ــود اس ــوص وج ــی در خص توجه
ــا  ــه کرون ــدن ب ــه ش ــراد در مواج ــاال در اف ب
اشــاره کــرد و گفــت: دو روز قبــل یکــی از اقوام 
براثــر ایســت قلبــی فــوت کــرد، بــا توجــه بــه 
ــم  ــور کردی ــت تص ــه داش ــالی ک ــن و س س
براثــر کروناویــروس فــوت کــرده اســت، امــا 
ــی  ــارهای عصب ــان، فش ــه خانواده ش ــه گفت ب
و نگرانــی از شــیوع ایــن بیمــاری نقــش 
مهمــی در ایســت قلبــی ایشــان داشــته 
ــت  ــت بهداش ــا رعای ــردم ب ــس م ــت، پ اس
عمومــی، از اســترس هایی کــه ممکــن اســنت 

عارضه هــای جســمی بــه همــراه داشــته 
ــد. ــز کنن ــد پرهی باشــد بای

ــه  ــت ک ــری اس ــهروند دیگ ــز ش ــری نی امی
ــوز ایــن بیمــاری  می گویــد برخــی مــردم هن
را جــدی نگرفته انــد و گاهــی در اواخــر شــب، 
ــرای  ــراد ب ــادی اف ــوق و ش ــد ب ــدای ممت ص
ــوش  ــه گ ــی ب ــم های عروس ــزاری مراس برگ
می رســد، اگــر مــردم بــه هشــدارهای مکــرر 
ــه  ــی ب ــرای مدت ــند و ب ــته باش ــه داش توج
طــور جــدی بــه پیشــگیری بپردازنــد، بخــش 
زیــادی از بیمــاری در اســتان کنترل می شــود.
وی گفــت: یکــی دیگــر از نــکات قابــل توجــه، 
ــاری  ــرایط بیم ــده ای از ش ــتفاده ع ــوء اس س
اســت، مثــا قیمــت لیموشــیرین تــا ۱۳ 
هــزار تومــان، ســیر تــازه تــا ۴۰ هــزار تومــان 
ــرش و  ــت لیموت ــدید قیم ــش ش ــا افزای و ی
زنجبیــل، نشــان می دهــد انصــاف در برخــی 
ــراد و نظــارت از طــرف مســئوالن وجــود  از اف
نــدارد، قــرار نیســت در شــرایط حــاد، تنهــا بــه 
فکــر منفعــت خودمــان باشــیم، ایــن روزهــا 
نیــز مثــل بســیاری از بحران هــای دیگــر 
مــی گــذرد، ولــی خــدا کنــد حداقــل شــرمنده 

وجدانمــان نباشــیم.

مردم توصیه ها را جدی بگیرند
ــت هــم روز گذشــته  ــی ســخنگوی دول ربیع
ــه  ــدارها گای ــه هش ــردم ب ــه م ــدم توج از ع
داشــت. وی گفــت: دولــت بــه رســالت اصلــی 

خــود عمــل کــرده و عمــل خواهــد کــرده 
اســت. زندگــی در کشــور مــا بر صدر سیاســت 
نشســته اســت. دولــت از همــه آحــاد مــردم 
اســتدعا دارد بــا اهتمــام بیشــتری بــه توصیه 
های وزارت بهداشــت و مســئولین توجه کنند؛ 
چــرا کــه راه موفقیــت مــا همراهــی و همیاری 

و مشــارکت گســترده همگانــی اســت.
ــیب های  ــی آس ــه بررس ــاره ب ــا اش ــی ب ربیع
اقتصــادی ناشــی از گســترش و شــیوع 
ویــروس کرونــا بــر کســب و کار مــردم 
جلســه  در  درآمدهــا  ســطح  کاهــش  و 
ــط  ــرد: وزرای ذی رب ــار ک ــت، اظه ــت دول هیئ
گزارش هایــی دادنــد و دولــت ســتادی را 
ــوع را  ــا موض ــکیل داده ت ــه تش ــن زمین در ای

بررســی و راهکارهایــی ارائــه دهنــد.
آنچــه مســلم اســت اینکــه علیرغــم هــراس 
ــای  ــازی و فض ــای مج ــه در فض ــی ک و ترس
ــود  ــا وج ــروس کرون ــه وی ــبت ب ــی نس واقع
ــه  ــل توجهــی از مــردم ب دارد امــا بخــش قاب
هشــدارها حتــی در شــهرهایی کــه در وضعیت 
ــک  ــد. ترافی ــه نمی کنن ــتند توج ــز هس قرم
بــه ســایر  و مســافرت  جــاده چالــوس 
ــی  ــن ب ــارزی از ای ــه ب شــهرهای کشــور نمون
توجهــی اســت. جالب تــر آنکــه همیــن افــراد 
از قرنطینــه نشــدن کشــور و برخــی اســتان ها 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــه دارن گای
کمتریــن توجــه را خــود بــه مســئولیت 

ــد. ــال جامعــه دارن اجتماعــی خویــش در قب

ته
نک

نماینـده وزیـر بهداشـت در گیـالن بـا بیـان اینکـه گـردش 
ویـروس مرمـوز کرونـا بـا مانـدن در خانـه قطـع می شـود، 
گفت: شـاهد رفت و آمد عادی مردم در شـهر رشـت هستیم.
دکتـر مهدی شـادنوش ضمن ابـراز نگرانی از حضـور مردم در 
خیابان هـا و معابـر با وجود شـیوع بیماری کرونـا، اظهار کرد: 
علیرغـم اینکـه از مـردم خواهش کردیـم در خانه هـای خود 
بماننـد و از محل هـای سـکونت خـود خارج نشـوند، شـاهد 

رفـت و آمد عادی مردم در شـهر رشـت هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه مـردم کرونا را جـدی نگرفته انـد، تصریح 
کـرد: اگـر مـردم می خواهند گردش ایـن ویـروس مرموز در 
جامعـه قطع شـود، بایـد در خانه بمانند و این تنها راه اسـت.

گزارش 
ایسنا

بازداشت فرد مرتکب اقدام غیر متعارف در حرم حضرت معصومه )س(پیام خبر
فرد مرتکب اقدام غیر متعارف در حرم حضرت معصومه )س( دستگیر شد.

هر
 م

س:
عک

وزیـر امـور خارجـه جمهـوری اسـامی 
ایـران بـا اشـاره بـه تاش هـای ایالـت 
متحـده برای پنهان شکسـت هایش در 
منطقـه، گفـت: آمریکایی ها شکسـت ها 
می کننـد. بـزک  را  تحقیرهای شـان  و 
در پیـام توییتـری محمدجـواد ظریـف 
آمده اسـت: اشـغالگران آمریکایی اصاً 
نبایـد بـه افغانسـتان حملـه می کردنـد 
امـا ایـن کار را کردنـد و تبعـات آن را به 

گـردن همـه دیگـران انداختند.  

تحقیـر،  سـال   ۱۹ از  پـس  و  اکنـون 
بـزک  را  خـودش  شکسـت  آمریـکا 
سـوریه،  افغانسـتان،  در  می کند.خـواه 
ایـاالت  مشـکل،  یمـن،  یـا  و  عـراق 
متحـده اسـت. ایـاالت متحـده، منطقه 
کـه  حالـی  در  کـرد  خواهـد  تـرک  را 
بـه  از خـود  را  عظیمـی  آشـفتگی های 

گذاشـت. خواهـد  یـادگار 
توافق نامـه آمریـکا و طالبـان بـا حضور 
 ۳۰ خارجـه  وزیـران  و  نماینـدگان 

همچنیـن  و  جهـان  و  منطقـه  کشـور 
نماینده هـای ویـژه برخـی کشـورها در 
رسـمی  صـورت  بـه  افغانسـتان  امـور 
امضا شـد.وزیر امـور خارجـه آمریکا در 
مراسـم امضـای ایـن توافق نامـه گفت؛ 
تعهـد کـرده  اسـت کـه  گـروه طالبـان 
رابطـه خود را با القاعده و تروریسـت ها 
قطـع می کننـد و مـا نیـز نظامیـان خود 
می کنیـم.  خـارج  افغانسـتان  از  را 
مایـک پمیئـو اعـام کرد که یـک هفته 
کاهـش خشـونت در افغانسـتان در دو 
دهـه گذشـته بـی سـابقه بوده اسـت و 
اگـر طالبـان مایـل بـه صلح باشـد باید 

ایـن رونـد را ادامـه دهنـد.

 آمریکایی ها تحقیرشان 
را بزک می کنند

 به احتکار کنندگان اقالم 
بهداشتی و دارویی رحم نکنید

رییـس قـوه قضاییـه بـه دادسـتان ها دسـتور داد بـه هیـچ عنـوان بـه محتکـران و 
اخالگـران در نظـام عرضه کاالهای پزشـکی رحـم نکنند و با آن ها برخـورد عبرت آموز 
داشـته باشـند تـا همـه بداننـد دسـتگاه قضایی سـامت و امنیـت مـردم را با هیچ 
چیـزی معاملـه نمی کنـد. آیـت هللا سـید ابراهیـم رئیسـی در جلسـه شـورای عالـی 
قـوه قضائیـه بـا تقدیر از زحمـات دسـت اندرکاران حوزه بهداشـت و درمـان در مقابله 
بـا ویـروس کرونـا، اظهـار داشـت: توجـه بـه مقوله بهداشـت در برخـورد بـا ویروس 
منحـوس کرونـا و درمـان افـراد مبتـا بـه آن برای کشـور یـک ضرورت اسـت و همه 
بایـد از نظـر کارشناسـی پزشـکان تبعیت کننـد.وی با بیـان این که »دسـت اندرکاران 
حـوزه بهداشـت و درمـان بـا مجاهـدت و ازخودگذشـتگی شـبانه روز برای برخـورد با 
ویـروس کرونـا و تضمیـن سـامت جامعـه تـاش می کننـد«، تصریح کـرد: ما هم 
در دسـتگاه قضایـی وظیفـه خـود می دانیم کـه در همه بخش ها با مجاهـدان عرصه 
بهداشـت و درمـان همـکاری داشـته باشـیم تا هر چـه زودتر با یـک همدلی جمعی 
شـاهد کاهـش مشـکات این ویـروس و رفاه و سـامت جامعه باشـیم.رئیس قوه 
قضائیـه در ادامـه بـا دسـته بندی جریانـات و گروه هایـی کـه دنبـال سوءاسـتفاده از 
وضعیـت بـه وجـود آمـده هسـتند، اظهار داشـت: دشـمنان تـاش کردند بـا بحرانی 
جلوه دادن جامعه و دروغ پردازی و بسـیج رسانه هایشـان نهایت اسـتفاده را از شیوع 
ویـروس کرونـا بـرای التهاب آفرینی در کشـورمان ببرنـد و با این کار دشـمنی خود را 

بیـش از پیـش نشـان دادند.

سالمت

سربازی

دولت

سیاست

۴۵ درصد ابتال به کرونا در بیمارستان رخ می دهد

تعویق ۲ ماهه اعزام مشموالن سربازی

آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی 
مسکن از ۱۷ اسفند

در نیت آمریکایی ها همواره شک داشته و داریم

 معـاون وزیـر بهداشـت گفـت: 
۴۰ تـا ۴5 درصـد مـوارد ابتـا به 
کرونا در بیمارستان رخ می دهد، 
یعنـی فـرد بـا عائـم مشـابه و 
خفیـف به بیمارسـتان مراجعه می کنـد، اما در بیمارسـتان 
بـه دلیـل همجـواری بـا سـایر بیمـاران بـه کرونا نیـز مبتا 
می شـود.به گـزارش وزارت بهداشـت، علیرضـا رییسـی روز 
دوشـنبه بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: مـردم بـدون توصیه 
پزشـک و بـدون در نظـر گرفتـن اسـتانداردها، از مراجعـه 
بـه بیمارسـتان ها خـودداری کننـد.وی ادامـه داد: رعایـت 
بهداشت فردی و اجتماعی، دوری از تجمعات، خودداری از 
سـفر و تردد بین شـهری، پرهیز از مهمانی رفتن و مهمانی 

دادن و اسـتراحت در منزل، بهترین راهکارهای پیشـگیری 
از ویـروس کرونـای جدیـد اسـت. معـاون بهداشـت وزارت 
بهداشـت گفـت: همـه ارگان هـا اعـام آمادگـی کرده انـد که 
می تواننـد در بسـیج ملـی مبارزه بـا کرونا مشـارکت کنند و 
ظرفیـت اعـزام ۳۰۰ هزار اکیپ را از همه دسـتگاه ها داریم و 

بـر اسـاس اعـام دسـتگاه  ها برنامـه ریـزی کردیم.
وی افـزود: از ۱5 اسـفند طـرح تشـدید نظـارت بـر عرضـه 
مـواد غذایـی و مانـور نوروزی داشـتیم کـه امسـال آن را به 
مانـور مبـارزه بـا کرونـا تغییر خواهیـم داد؛ بـه همین دلیل 
بایـد از نیروهـای بیشـتری برای نظارت بـر اماکن عمومی، 
ضدعفونـی کـردن و کنترل عبور و مرور داخل شـهرها کمک 

بگیریم.

ــلح:  ــای مسـ ــتاد کل نیروهـ ــاون سـ معـ
اعـــزام مشـــموالن ســـربازی تـــا 2 مـــاه 

بـــه تعویـــق افتـــاده اســـت.
از  نقـــل  بـــه  ایســـنا  گـــزارش  بـــه 
ـــاون بهداشـــت  ـــی زاده، مع ـــردار حســـن عراق ـــیما؛ س ـــزاری صـــدا و س خبرگ
و درمـــان ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح و ســـخنگوی قـــرارگاه مبـــارزه 
بـــا کرونـــا نیروهـــای مســـلح گفـــت: اعـــزام مشـــموالن ســـربازی تـــا 
ـــای  ـــام دوره ه ـــا تم ـــت ت ـــده اس ـــاغ ش ـــاده و اب ـــق افت ـــه تعوی ـــاه ب دو م
ـــی  ـــود؛ یعن ـــف ش ـــاه متوق ـــل دو م ـــدت حداق ـــه م ـــربازان ب ـــی س آموزش
مشـــموالن خدمـــت ســـربازی کـــه قـــرار بـــود در روزهـــای آینـــده بـــرای 
ـــوند،  ـــزام ش ـــه اع ـــای مربوط ـــه پادگان ه ـــی ب ـــای آموزش ـــدن دوره ه گذران
اعـــزام آن هـــا تـــا اول اردیبهشـــت ســـال ۹۹ بـــه تعویـــق افتـــاده اســـت؛ امـــا 
ـــا  ـــی آن ه ـــای آموزش ـــام دوره ه ـــه اتم ـــتر ب ـــد روزی بیش ـــه چن ـــی ک آن های
ـــکات  ـــام ن ـــت تم ـــا رعای ـــه ب ـــی البت ـــام دوره آموزش ـــا اتم ـــده، ت ـــی نمان باق
ــار  ــی زاده اظهـ ــردار عراقـ ــی می مانند.سـ ــا باقـ ــتی، در پادگان هـ بهداشـ

کـــرد: یگان هایـــی هـــم کـــه بایـــد در محـــل مأموریـــت خـــود حضـــور 
داشـــته باشـــند، حضـــور آن هـــا در محل هـــای خدمـــت ادامـــه خواهـــد 

ــردار نیســـت. ــور تعطیل بـ ــراری امنیـــت کشـ ــون برقـ داشـــت؛ چـ
ـــز  ـــلح نی ـــای مس ـــگاه های نیروه ـــی از دانش ـــن بخش ـــزود: همچنی وی اف
هفتـــه گذشـــته تعطیـــل شـــدند و بخـــش دیگـــری کـــه هنـــوز تعطیـــل 
نشـــده اند، دربـــاره وضعیـــت آن هـــا طـــی روزهـــای آینـــده در قـــرارگاه 
ـــری  ـــلح تصمیم گی ـــای مس ـــتاد کل نیروه ـــا س ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب مقابل

می شـــود.
ـــرد:  ـــح ک ـــلح تصری ـــای مس ـــا نیروه ـــا کرون ـــارزه ب ـــرارگاه مب ـــخنگوی ق س
ـــرادی  ـــا اف ـــت ت ـــده اس ـــاغ ش ـــلح اب ـــای مس ـــه نیروه ـــای تابع ـــه رده ه ب
ــیمیایی و  ــازان شـ ــتند، مثـــل جانبـ ــه ای هسـ ــاری زمینـ ــه دارای بیمـ کـ
بیمـــاران قلبـــی و عروقـــی کـــه در نیروهـــای مســـلح حضـــور دارنـــد، از 
حضـــور در محـــل کار خـــودداری کننـــد و بـــه مرخصـــی برونـــد؛ البتـــه 
ـــور  ـــا منظ ـــالیانه آن ه ـــتحقاقی س ـــای اس ـــزء مرخصی ه ـــی ج ـــن مرخص ای

نمی شـــود.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 
دوم  مرحلـه  ثبت نـام  گفـت: 
از  اقـدام ملـی مسـکن  طـرح 
شـنبه ) ۱7 اسفند( در 5 استان 
آغـاز می شـود. »محمـود محمـودزاده« افزود: شـرایط برای 
ثبـت نـام مرحلـه دوم فراهـم شـده اسـت و از شـنبه ۱7 
اسـفندماه مرحلـه دوم ثبـت نـام در پنج اسـتاِن آذربایجان 
شـرقی، آذربایجـان غربـی، اردبیـل، البـرز و اصفهـان آغـاز 
می شـود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، 
ادامـه داد: ثبـت نـام روزهای شـنبه، دوشـنبه و چهارشـنبه 

هفتـه آتی انجام می شـود و چنانچـه در کار ثبت نام مرحله 
دوم در موعـد مقـرر بـه اتمام نرسـید، تا پایان سـال دوباره 
تمدید خواهد شـد.معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
تفـاوت این مرحله از ثبت نام مسـکن ملی بـا مرحله دوم، 
گفـت: در مرحلـه اول ثبـت نام طرح اقدام ملی مسـکن بر 
اسـاس تعـداد ظرفیـت ثبـت نـام انجام شـد و بـه محض 
تکمیـل ظرفیـت سـایت بسـته می شـد. در ایـن مرحلـه 
تدبیـری اندیشـیده شـده کـه مـردم بـه مراکـزی خـارج از 
منزل مراجعه نداشـته باشـند و ثبت نام از ۸ صبح شـروع 

و تـا سـاعت ۱2 روز بعـد انجام شـود.

ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مقامــات 
آمریکایــی مدعــی آمادگــی کمــک بــه 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــت مقابل ــران جه ای
ــد  ــد کــه ایــن آمادگــی در قالــب پیــام ارســال کردن شــده اند و اعــام کردن
نــگاه ایــران بــه ایــن موضــوع چیســت و آیــا ایــران پیامــی در ایــن زمینــه 
ــک  ــواره ش ــا هم ــت آمریکایی ه ــا در نی ــت: م ــت گف ــرده اس ــت ک دریاف
ــا از  ــر داشــتند قب ــت خی ــه نی ــن زمین ــا در ای ــر آنه ــم و اگ داشــته و داری
ــام  ــورد آن انج ــات در م ــد و تبلیغ ــانه ای نمی کردن ــی آن را رس ــر اقدام ه
نمی دادنــد و اهــداف تبلیغاتــی از ایــن موضــوع پیگیــری نمی کردنــد. 
ــم  ــران رصــد می کنی ــر در ای ــورد تحــوالت اخی ــکا را در م ــا مواضــع آمری م
ــد  ــا تبلیغــات وســیع ســعی کردن از موقعــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد آنهــا ب
توانمندی هــای ایــران در ارتبــاط بــا مبــارزه بــا ایــن ویــروس را زیــر ســوال 
ــا  ــه ب ــران در مقابل ــردم ای ــه م ــف روحی ــرای تضعی ــی را ب ــد و تبلیغات ببرن
ایــن وضعیــت انجــام دادنــد کــه از جملــه آن جعــل اخبــار و آمــار در ایــن 

ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــام داده ان ــات را انج ــن اقدام ــا ای ــت. آنه ــه اس زمین
ــه  ــا توج ــم. ب ــی کرده ای ــام آمادگ ــک اع ــام کم ــرای  اع ــه ب ــد ک می گوین
ــی  ــم و خیل ــا نمی بینی ــی در آمریکایی ه ــا حســن نیت ــن مســائل م ــه ای ب
روی ایــن کمک هــا حســاب نمی کنیــم مــا در واقــع آمــاده پذیــرش ایــن 

کمک هــای لفظــی نیســتیم.
ــن روز  ــد چندی ــی دانی ــه م ــور ک ــه داد: همانط ــاط ادام ــن ارتب وی در همی
پیــش کانــال مالــی ســوئیس بعــد از مدتهــا بــاز شــد و مقــداری دارو نیــز 
ــز  ــوع نی ــن موض ــرای همی ــون ب ــد اکن ــور ش ــش وارد کش ــه پی ــد هفت چن
ــد و علیرغــم تبلیغــات خــود اجــازه  ــدازی می کن ــکا ســنگ ان ــت آمری دول

ــال منتقــل کنیــم. ــه  ایــن کان ــع خودمــان را ب ــداده کــه مــا مناب ن
ســخنگوی وزارت خارجــه تصریــح کــرد: تــا ایــن لحظــه از ایــن کــه 
ــه ایــران بــرای کمــک ارســال کــرده باشــند خبــری  آمریکایی هــا پیامــی ب
نــدارم. مــا اقدامــات آمریــکا در ایــن زمینــه را تبلیغاتــی و ریاکارانــه 
می دانیــم و بعیــد مــی دانیــم کــه آمادگــی داشــته باشــیم ایــن موضــوع 

ــم. را بپذیری

لنا
 ای

س:
عک

رئیـس جمهـور ترکیه تاکید کرد که کشـورش در سـوریه با 
ایران و روسـیه مشـکلی ندارد.

رجـب طیـب اردوغـان روز )دوشـنبه( در سـخنان خـود در 
میـان اعضـای پارلمانـی حـزب عدالـت و توسـعه با اشـاره 
بـه سـفر قریـب الوقـوع خـود بـه مسـکو ابـراز امیـدواری 
کـرد کـه در رایزنـی هایـش با رئیـس جمهور روسـیه برای 
آتـش بـس و همچنین درخصـوص ادلب به توافق دسـت 
یابنـد. اردوغـان همچنیـن تصریح کـرد: در سـوریه با ایران 

و روسـیه مشـکلی نداریم.

رئیـس سـازمان تعزیرات اسـتان تهران: بـه محض قطعی 
شـدن آراء و حکـم صـادره محتکـران ماسـک، اسـامی را 

اعـام می کنیـم.
محمدعلـی اسـفنانی رئیـس سـازمان تعزیـرات حکومتی 
اسـتان تهـران در برنامـه صبـح و گفت وگـو  اظهـار کـرد: 
تمامـی گزارش هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه کاال هـای مورد 
نیـاز مـردم بـرای عیـد و حتـی برای عیـد موجود اسـت و 
مـردم می تواننـد کاالی مـورد نیـاز خـود را بـه موقـع و بـا 

قیمـت مناسـب تهیـه کنند.

با ایران و روسیه در 
سوریه مشکلی نداریم

به زودی اسامی محتکران 
ماسک اعالم می شود

صبـح  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو  یـک 
روز )دوشـنبه( درگذشـت. رئیـس دفتـر ویـژه آیـت هللا 
خامنـه ای در دوران ریاسـت جمهـوری، عضویت در شـورای 
مرکـزی حـزب جمهـوری اسـامی، رئیـس دفتـر رئیـس 
جمهـور وقـت )آیـت هللا هاشـمی رفسـنجانی (، معـاون 
رئیـس جمهور و رئیس سـازمان امور اسـتخدامی و اداری 

کشـور از بخشـی از سـوابق سیاسـی و اداری او بـود. 

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـامی با اشـاره به 
روال قانونـی اصـل ٨5 شـدن طرح هـا و لوایـح گفـت کـه رای 
گیـری بـرای اصـل ٨5 شـدن بودجـه نیازمنـد تشـکیل حداقـل 
سـه جلسـه علنـی اسـت و ممکـن اسـت بـا اسـتفاده از ظرفیت 
آیین نامـه داخلـی و قوانیـن راهـکار دیگـری در ایـن بـاره اتخـاذ 
شـود. علـی اصغـر یوسـف نـژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره 
تصویـب  و  )بررسـی  بودجـه  شـدن   ٨5 اصـل  پیشـنهاد  بـه 
و  علنـی مجلـس(  از صحـن  نیابـت  بـه  تلفیـق  در کمیسـیون 
رای گیـری اسـتمزاجی هیـات رییسـه از نماینـدگان در ایـن بـاره 
گفـت: اگـر شـرایط طبیعـی باشـد بـر اسـاس آیین نامـه داخلـی 
بایـد رای گیـری در این بـاره در صحن علنی مجلس انجام شـود.

»سیدمحمد 
میرمحمدی« درگذشت

سرنوشت بودجه ٩٩ 
چه خواهد شد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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درخواست رییس کمیته ملی موزه های ایران 
از وزیر میراث

کرونا »لوور« را هم به تعطیلی کشاند

رییـس کمیتـه ملـی موزه هـای 
ایـران )ایکـوم( از وزیـر میـراث 
درخواسـت کـرد کـه  فرهنگـی 
بـرای مدتـی موزه هـای زیر نظر 
ایـن وزارتخانـه تعطیل شـود تا 
زمانـی بـرای بازنگـری کیفی فضاهـای موزه فراهم شـود.
به گزارش ایسـنا، بعد از انتشـار نخستین اطاعیه ی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی برای تعطیلی موقت فعالیت های 
فرهنگی و هنری اسـتان های درگیر شـیوع ویروس کرونا 
بـا هـدف ضرورت پیشـگیری مناسـب از خطر ابتـا به آن 
و اخبـاری کـه از تعطیلـی برخی دسـتگاه های اموزشـی و 
اداری منتشـر می شـدند، هـر چند هنـوز وزارتخانـه میراث 
فرهنگـی، هیـچ خبـر رسـمی از تعطیلی موقـت موزه های 
زیر نظر خود منتشـر نکرده اسـت، امـا در تنها اظهار نظری 
کـه از سـوی اداره کل موزه هـا منتشـر شـد، اعـام شـد: 
»موزه هـا و اماکـن فرهنگـی – تاریخـی تحـت پوشـش 
وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی طبق 

روال گذشـته پذیـرای بازدیدکننـدگان بـوده و بـه فعالیـت 
خـود ادامـه می دهند. در صورتی  که سـتاد کرونـا در وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نسـبت بـه موضـوع 
تعطیلـی موزه هـا اظهـار نظـر نهایـی خـود را اعام کنـد، در 
ایـن خصـوص مجـددا اطاع رسـانی خواهـد شـد.«اکنون 
در نامـه ای سـیداحمد محیـط طباطبایـی - رییس کمیته 
ملـی موزه هـای ایـران )ایکـوم( - بـه علی اصغر مونسـان 
- وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی - 
آمـده اسـت: »به دلیل شـیوع بیماری کرونا و در راسـتای 
حفظ سـامت هموطنان گرامـی در هنگام بازدید از بناهای 
تاریخـی و موزه هـا و در تعقیـب بخشـنامه های صـادره از 
اداره کل موزه هـا، در شـرایط کنونـی پیشـنهاد می شـود 
بازدیـد برای مدت زمانی تعطیل شـود تـا فرصت بازنگری 
کیفـی فضاهـای مورد اشـاره توسـط متخصصـان اداره کل 
موزه هـای آن وزارت بـه جهـت فراهـم سـاختن شـرایط 
مناسـب بـرای پذیـرش بازدیدکنندگان باالخص مسـافران 

نـوروزی فراهم شـود. 

شـــیوع  بـــا  همزمـــان 
ـــش از 5۰  ـــروس در بی کروناوی
ـــوور«  ـــوزه »ل ـــان، م ـــور جه کش
ــی  ــه تعطیلـ ــز بـ ــس نیـ پاریـ

کشـــیده شـــد.
ــیتدپرس،  ــل از آسوشـ ــه نقـ ــنا بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــس را  ـــوور« پاری ـــوزه »ل ـــا م ـــرووس کرون ـــی وی اپیدم
ـــوزه  ـــن م ـــئوالن ای ـــان و مس ـــرد و کارکن ـــل ک ـــم تعطی ه
کـــه از آثـــار هنـــری محافظـــت می کردنـــد، از تـــرس 
آلـــوده شـــدن بـــه ایـــن ویـــروس، مـــوزه را تعطیـــل 
ـــد. ـــاز زدن ـــر ب ـــدگان س ـــرش بازدیدکنن ـــد و از پذی کردن
یکـــی از کارمنـــدان مـــوزه لـــوور می گویـــد: »مـــا 
ــای  ــه جـ ــه از همـ ــرا کـ ــتیم؛ چـ ــران هسـ ــیار نگـ بسـ
دنیـــا بازدیدکننـــده داریـــم. خطـــر بســـیار بســـیار 
ــی از  ــه عائمـ ــوز هیچ گونـ ــه هنـ ــت. اگرچـ ــاد اسـ زیـ
ـــوزه  ـــن م ـــد در ای ـــان 2۳۰۰ کارمن ـــروس در می ـــن وی ای
ـــان  ـــط زم ـــئله را فق ـــن مس ـــت. ای ـــته اس ـــود نداش وج

مشـــخص خواهـــد کـــرد.«
بـــه روی تمامـــی  ایـــن مـــوزه مشـــهور  درهـــای 

ــان  ــه کارکنـ ــد کـ ــته شـ ــی بسـ ــدگان درحالـ بازدیدکننـ
ـــروس  ـــاره وی ـــه ای درب ـــزاری جلس ـــرای برگ ـــوور« ب »ل

ــدند. ــر شـ ــوزه حاضـ ــن مـ ــا در ایـ کرونـ
ـــس بســـته شـــدن  ـــدگان ســـاعاتی پ برخـــی از بازدیدکنن
ــتادند،  ــار ایسـ ــه انتظـ ــا بـ ــان در صف هـ ــا همچنـ درهـ
ـــن  ـــای ای ـــد دره ـــام کردن ـــورر اع ـــوزه ل ـــات م ـــا مقام ام

ـــد. ـــد مان ـــته خواه ـــان روز بس ـــا پای ـــوزه ت م
در ســـال 2۰۱۹ در مجمـــوع ۹.6  میلیـــون نفـــر از 
بازدیـــد کردنـــد کـــه ســـه چهارم  »لـــوور«  مـــوزه 
ـــوور«  ـــد از »ل ـــرای بازدی ـــه ب ـــارج از فرانس ـــا از خ آن ه
محبوب تریـــن  عـــادی،  درحالـــت  بودنـــد.  آمـــده 
مـــوزه جهـــان روزانـــه میزبـــان ده هـــا هـــزار نفـــر از 
عاقه منـــدان اســـت. فرانســـه تاکنـــون ۱۳۰ مـــورد 
ــت  ــنبه دولـ ــا و روز یکشـ ــروس کرونـ ــه ویـ ــا بـ ابتـ
ــری و  ــرای جلوگیـ ــی بـ ــات مختلفـ ــه از اقدامـ فرانسـ
ـــت  ـــه ممنوعی ـــا از جمل ـــروس کرون ـــیوع وی ـــرل ش کنت
در  نفـــر  پنج هـــزار  بـــاالی  اجتماعـــات  تمامـــی 

داد. خبـــر  سربســـته  محیط هـــای 

 پیام
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از ایجاد چهارمین  میراث

تشکل حرفه ای گردشگری استان خراسان رضوی خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

بیـان  بـا  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزیـر 
یکدیگـر  بـا  انسـان ها  تعامـات  برپایـه  ایـن کـه گردشـگری 
بـرای  آمادگـی گردشـگران چینـی  اعـام  از  اسـت  بنـا شـده 
اهـدای 100هـزار ماسـک به ایـران خبـر داد.به گـزارش خبرنگار 
میـراث آریـا، دکتـر علی اصغـر مونسـان، وزیـر میراث فرهنگـی، 
بـا   9٨ اسـفند   1٢ دوشـنبه  روز  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اعـام ایـن خبـر گفـت: »تعـدادی از گردشـگران چینـی که در 
ماه هـای اخیـر بـه ایـران سـفر کرده انـد، بـا توجـه بـه میزبانی 
شایسـته مـردم ایـران از گردشـگران چینـی، مهمان نـوازی و 
خون گرمـی مـردم ایـران و نیـز بـه پـاس همبسـتگی ایرانی ها 
در مـاه گذشـته بـا مـردم کشـور چیـن کـه بـه بیمـاری کرونـا 
مبتـا شـده بودنـد، آمادگـی خـود را بـرای اهـدای 100 هـزار 
ماسـک بـه ایـران اعـام کرده انـد.«او افـزود: »مـاه گذشـته و 
هـم زمـان بـا شـیوع بیمـاری کرونـا در چیـن، مـردم ایـران از 
جملـه فعـاالن گردشـگری در بخـش دولتـی و خصوصـی بـا 
در  ووهـان«  بـاش  »قـوی  جملـه  از  راه انـدازی کمپین هایـی 
جریـان برگزاری سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی گردشـگری 
تهـران، بـا مـردم چیـن ابـراز همبسـتگی کردنـد و آمادگی خود 
را بـرای کمـک بـه مـردم ایـن کشـور اعـام کردنـد؛ در همیـن 
ارتبـاط و بـه پـاس ایـن حرکـت زیبـای مـردم ایـران و نیـز 
بـه پـاس مهمان نـوازی آن هـا و برخـورد شایسـته ایرانیـان بـا 
گردشـگران چینـی، آن هـا تصمیـم بـه اهـدای 100هزار ماسـک 
بـه ایـران گرفته اند.«دکتـر مونسـان اضافـه کرد: »ایـن موضوع 
نشـان دهنده تقویت دیپلماسـی گردشـگری بین ایـران و چین 
اسـت و از آنجایـی کـه گردشـگری بـر پایـه تعامات انسـان ها 
بـا یکدیگـر برقـرار اسـت، نتیجـه رفتـار محبت آمیز مـردم عزیز 
ایـران و فعـاالن بخـش دولتـی و خصوصی صنعت گردشـگری 
بـا گردشـگران چینـی در طـول ماه هـای گذشـته باعث شـده تا 
اکنـون نتیجـه ایـن دیپلماسـی بـه شـکلی زیبـا خود را نشـان 
دهـد و گردشـگران چینـی کـه در ماه هـای اخیـر به ایران سـفر 

کرده انـد، 100 هـزار ماسـک بـه ایـران هدیـه خواهنـد کـرد.«

سوژه
آمادگی گردشگران 
چینی برای اهدای 

100 هزار ماسک به ایران

گام  بلند قطب پزشکی جنوب شرق کشور در گردشگری سالمت

یزد به عنوان یکی از قطب های پزشکی کشور همواره پذیرای بیمارانی از سراسر کشور به ویژه استان های جنوبی است

یــزد بــه عنــوان قطــب پزشــکی جنــوب 
مقاصــد  از  یکــی  و  کشــور  شــرق 
گردشــگری ســامت بــا ســرانه 2.5 
برابــری ضریــب اشــغال تخت هــای 
ــاخت های  ــعه زیرس ــتانی، توس بیمارس
درمانــی خــود را بــرای رفــع نیازهــای ۱5 
ســال آینــده اســتان بــا ایجــاد قریــب 
ــی  ــای درمان ــع فض ــزار مترمرب 2۳۰ ه

ــرا دارد. ــت اج ــد در دس جدی
ــی  ــث طای ــوس مثل ــی از رئ ــزد یک ی

گردشــگری ایــران در کنــار اســتان های 
در  کــه  اســت  فــارس  و  اصفهــان 
ســال های اخیــر و بــه دنبــال ثبــت 
جهانــی بافــت تاریخــی بــزرگ و پویای 
آن عــاوه بــر گردشــگران خارجــی، 
ــه گردشــگران  ــل توج ــا اســتقبال قاب ب
داخلــی مواجــه شــده اســت، البتــه 
مدیریــت یکپارچــه و تنــوع گردشــگری 
در ایــن اســتان اعــم از گردشــگری 
طبیعــی،  گردشــگری  تاریخــی، 
گردشــگری  معنــوی،  گردشــگری 
و  و گردشــگری ســامت  روســتایی 
انــواع دیگــر گردشــگری را نبایــد در این 

ــت. ــده گرف ــه نادی زمین
و  درمانــی  کادر  از  یــزد  برخــورداری 
متخصصــان متبحــر و همچنیــن مراکز 
درمانــی دارای اســتانداردهای نســبتًا 
مطلوب تــر بــا هزینه هــای پایین تــر 
در مقایســه بــا بســیاری از اســتان های 
کشــور، ایــن اســتان را بــه یکــی از 
ــن قطب هــای پزشــکی کشــور  مهمتری
نیــز تبدیــل کــرده بــه طــوری که همــواره 
میزبــان بیمــاران زیــادی از اقصــی نقاط 
ــران و حتــی خــارج از کشــور اســت  ای
و بــا وجــود جاذبه هــای گردشــگری، 
ــن  ــق »گردشــگری ســامت« در ای رون

ــت. ــم زده اس ــه را رق خط
ــی از  ــاد برخ ــه اعتق ــه ب ــد ک ــر چن ه
کارشناســان، یــزد هنــوز دارای صنعتــی 
ــه  ــامت« ب ــگری س ــام »گردش ــه ن ب
معنــای واقعــی کلمــه نیســت امــا 
ــیر  ــن مس ــمندی در ای ــای ارزش گام ه
برداشــته شــده کــه از مهمتریــن عوامــل 
می تــوان  را  بخــش  ایــن  توســعه 
توســعه زیرســاخت های بهداشــتی و 
ــز  ــتان ها، مراک ــامل بیمارس ــی ش درمان
درمانــی و بخش هــای وابســته بــه 
ــای  ــا و اقامتگاه ه ــد هتل ه ــا مانن آن ه

ــمرد. ــی برش تخصص
سرپرســت  دامن خشــک«  »یحیــی 
مدیریــت منابــع فیزیکــی و طرح هــای 
عمرانــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
ــای  ــه موفقیت ه ــز ب ــزد نی ــی ی صدوق
اســتان در ایــن زمینــه اذعــان می کنــد 
و در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، 
ــا ســرانه 2.5 برابــری ضریــب  یــزد را ب
بیمارســتانی  تخت هــای  اشــغال 
نظــر  از  مطلوبــی  وضعیــت  دارای 
درمــان  و  بهداشــت  زیرســاخت های 

می دانــد.
ــزد  ــد: ی ــار می کن ــاره اظه ــن ب وی در ای
بــه عنــوان یکــی از قطب هــای پزشــکی 
کشــور همــواره پذیــرای بیمارانــی از 
ــتان های  ــژه اس ــه وی ــور ب ــر کش سراس
جنوبــی اســت بــه نحــوی کــه ۴5 
ــتری در  ــاران بس ــد از بیم ــا 55 درص ت
بیمارســتان های یــزد غیربومــی اســتان 

هســتند.
ایــن کــه 7۰ درصــد  بــا بیــان  وی 
ــز  ــزد را نی ــاران ســرپایی اســتان ی بیم

افــراد غیربومــی شــامل می شــوند،  
اضافــه می کنــد: ایــن بیمــاران کــه 
اکثــرًا از مناطــق جنوبــی کشــورمان بــه 
ــازده  ــر ب ــاوه ب ــد، ع ــزد ســفر می کنن ی
اقتصــادی بــرای اســتان، در مــدت 
اقامــت خــود در ایــن اســتان بــه رونــق 
گردشــگری یــزد نیــز کمــک می کننــد.
بــه گفتــه ی ایــن مســئول، یــزد عــاوه 
ــداد  ــب از تع ــاخت های مناس ــر زیرس ب
ــص  ــک و متخص ــی پزش ــل توجه قاب
ــان  برجســته در حــوزه بهداشــت و درم
ــر ایــن  نیــز برخــوردار اســت و عــاوه ب
هزینه هــای درمانــی در ایــن اســتان 
بــه مراتــب از مراکــز درمانــی شــهرهایی 
ــز  ــان نی ــیراز و اصفه ــران، ش ــد ته مانن
پایین تــر اســت  و توانســته اعتمــاد 

ــرای  ــردم را ب ــی از م ــل توجه قشــر قاب
ــد. ــه خــود جلــب کن درمــان ب

بــه اجــرای حــدود ۱2۴ طــرح  وی 
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــی در ح عمران
ســال  شــش  طــی  یــزد  اســتان 
گذشــته اشــاره می کنــد و می گویــد: 
ــزار  ــا  ۱۳7 ه ــن طرح ه ــرای ای ــا اج ب
و ۱2۹ مترمربــع بــه وســعت فضاهــای 
بهداشــتی اســتان یــزد افــزوده شــده و 
ــون  ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نیــز ایجــاد 226 هــزار و ۹67 مترمربــع 
فضــای جدیــد نیــز در دســت اجراســت 
ــع از ایــن  کــه حــدود ۱2۰ هــزار مترمرب
ــا پایــان دولــت فعلــی  زیرســاخت ها ت
ــام  ــه اتم ــار ب ــن اعتب ــه شــرط تامی و ب

ــید. ــد رس خواه

شـهردار مهریز گفت: »منطقه گردشـگری 
غربالبیز در آسـتانه عید نوروز به مدت ۱5 

سـال به بخش خصوصی واگذار شـد.«
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابط 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  عمومـی 
یـزد،  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
شـهردار  مهریـزی،  زارع زاده  امیرحمـزه 
منطقـه گردشـگری  واگـذاری  از  مهریـز 
غربالبیـز بـه بخـش خصوصـی خبـر داد 
و گفـت: »در آسـتانه عیـد نـوروز، ایـن 

منطقـه گردشـگری بـه مدت ۱5 سـال به 
شـرکت تعاونی دهیـاران واگذار شـد و در 
ایـن مدت تمام مسـائل مالی، رسـیدگی 
بـه این منطقـه، تأمیـن امکانـات، اجرای 
فضـای سـبز، ورودی و ارائـه خدمـات به 
مسـافران بـر عهـده ایـن شـرکت خواهد 

بـود.«
بازآفرینـی  طرح هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
شـهری در مهریز افـزود: »مجموع بودجه 
اختصاصـی بـه اسـتان یـزد در ایـن طرح 

کشـوری ۱۳ میلیـارد تومـان بـوده کـه از 
ایـن میـزان، ۹ میلیارد تومان آن از سـوی 
شهرسـتان مهریـز جذب شـده اسـت.«

زارع زاده ادامـه داد: »ایـن اعتبـار بـرای 
اجـرای طـرح بازآفرینـی بـاغ پهلوان پـور 
بـا یـک میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون تومـان، 
و  میلیـارد  دو  بـا  مهرپادیـن  مجموعـه 
5۰۰ میلیـون تومـان، آسـفالت بلـوار امام 
خامنـه ای بـا یـک میلیـارد و ۸۰۰ میلیون 
تومـان، روشـنایی بافـت تاریخـی منتهی 
بـه بـاغ پهلوان پـور با اعتبـار یـک میلیارد 
و 2۰۰ میلیـون تومـان، سـاماندهی پـارک 
و 25۰  میلیـارد  یـک  بـا  منگابـاد  سـرو 
میلیـون تومـان و طـرح باغ بهـار بـا 52۰ 
میلیـون تومـان تخصیـص داده شـد.«

واگذاری منطقه گردشگری 
غربالبیز به بخش خصوصی

انجام 4۵0 مورد بازدید نظارتی از 
تأسیسات گردشگری کرمان

اسـتان کرمـان  دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
گفـت:»از ابتدای اسـفندماه سـال جاری 450مـورد بازدید نظارتی از تاسیسـات 
گردشـگری ایـن اسـتان بـه منظور پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا انجام 
شـده اسـت.«به گـزارش میـراث آریـا و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمان، فریـدون فعالی 
بـا اشـاره بـه بازدیـد نظارتـی از هتل هـا، مراکز اقامتی و گردشـگری اسـتان با 
تأکیـد بـر رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی و پیشـگیری از شـیوع ویروس 
کرونـا، اظهـار کـرد: »از ابتـدای اسـفندماه جـاری تاکنـون 450 بازدیـد نظارتـی 
از تاسیسـات گردشـگری انجـام شـده اسـت.«او بـا اشـاره بـه اینکـه مدیـران 
بوم گـردی اسـتان کرمان به منظور پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونا آموزش 
هـای الزم را از طریـق فضـای مجـازی فـرا مـی گیرنـد، تصریح کـرد: »با توجه 
بـه اینکـه 330 واحـد بـوم گردی اسـتان کرمـان در مناطق مختلف واقع شـده 

انـد، آمـوزش هـای الزم بـه صـورت مجـازی انجام مـی گیرد.«
فعالـی اظهـار کـرد: »دسـتورالعمل هـای بهداشـتی وزارت بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی بـه تمامی تاسیسـات گردشـگری اسـتان کرمان اباغ شـده 

اسـت و همـه ایـن مراکـز ملـزم بـه رعایت ایـن دسـتورالعمل ها هسـتند.«

ته
نک

دامن خشـک بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بـا اجـرای طرح های 
نامبـرده در بخـش درمـان نیـاز 1۵ سـال آینـده یـزد در 
طرح هـای  مـورد  در  شـد،  خواهـد  تکمیـل  حـوزه  ایـن 
مختلف توسـعه بیمارسـتانی در نقاط مختلف این اسـتان 
یـادآور می شـود: در قالـب طرح هـای در دسـت اجـرای 
ایـن بخـش 7800 مترمربـع فضـای بیمارسـتانی و 2000 
مربـع  متـر   6100 میبـد،  در  اورژانـس  فضـای  مترمربـع 
بیمارسـتان و 2000 متر مربع اورژانـس در اردکان، 12 هزار 
متـر مربـع بیمارسـتان خیریه در اشـکذر، تجهیز و توسـعه 
بیمارسـتان سـوختگی یـزد بـا زیربنـای 4۳00 مترمربع و 
ایجـاد بخـش پیونـد شـهید صدوقـی بـا زیربنـای 7800 
مترمربـع بـه زیربنـای حـوزه سـالمت و درمـان افـزوده 
وسـعت  بـه  مهریـز  بیمارسـتان  توسـعه  وی  می شـود. 
هشـت هـزار مترمربـع و توسـعه و جایگزینی بیمارسـتان 
بافـق با زیربنای 11 هـزار مترمربع را از دیگـر طرح های در 

دسـت اقـدام برمی شـمارد.

میراثمیراث

آغاز استحکام بخشی خانه تاریخی ارفع الملک تبریزکشف میراث اشکانیان از یک سمساری در تهران
بهارسـتان  مأمـوران کانتـری 
عتیقـه  اشـیاء  قطعـه  ده هـا 
اشـکانیان  دوره  بـه  مربـوط 
را از یـک سمسـاری در ایـن 
محـدوده کشـف کردنـد. اواخر هفتـه گذشـته ماموران 
مطلـع  خبـری  منابـع  طریـق  از  بهارسـتان  کانتـری 
شـدند کـه فـردی  اقـدام بـه نگهـداری غیرقانونـی ده 
هـا قلـم اشـیاء عتیقـه در مغـازه سمسـاری اش کرده 
و آن را بـه شـکل غیرقانونـی بـه فـروش می رسـاند 
کـه در همیـن راسـتا گروهـی از مأموران، رسـیدگی به 
موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار داده و متوجـه 
شـدند کـه گـزارش واصلـه صحیـح اسـت.در همیـن 

راسـتا نیـز هماهنگـی بـا مرجـع قضایـی انجام شـد و 
مأمـوران بـرای دسـتگیری متهـم به مغازه سمسـاری 
اش مراجعـه کـرده و در جریان بازرسـی از آن 26عدد 
کاسـه و بشـقاب شکسـته، ۹عـدد سـرامیک کاسـه و 
بشـقاب، دوعـدد بت گلی، هشـت عدد مجسـمه طرح 
تیـران سـفالی، پنـج عـدد آب خـوری سـفالی، پنـج 
عـدد بشـقاب مفـرق، نیـم تنـه مجسـمه نقره، سـرمه 
دادن مفرقـی بـا پایـه، دو عددقـاب کوچه)جای دعا(، 
دسـته ظـرف مفرقـی، هفـت عددموبنـد مفرقـی، سـه 
عـدد دسـت بنـد مفـرق، کتـه ظـرف مفرقـی، تلسـم 

مفـرق خـط دار را  کشـف و ضبـط کردنـد.

تاریخـی  منطقـه  شـهردار   
عملیـات  آغـاز  از  تبریـز 
شـروع  و  استحکام بخشـی 
تاریخـی  خانـه  سـازی  پایـدار 
ارفـع الملـک جلیلـی در خیابـان شـهید بهشـتی ایـن 

داد. خبـر  کان شـهر 
علـی مدبـر روز یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران اظهـار کرد: 
خانـه  سـتون های  و  دیوارهـا  فرسـودگی  بـه  توجـه  بـا 
تاریخـی »ارفـع الملـک« و امـکان تخریـب کلـی ایـن 
بنـای ارزشـمند، طـی روزهـای اخیـر عملیات اسـتحکام 
بخشـی و پایـدار سـازی ضلـع شـمالی این خانه توسـط 
شـهرداری منطقـه ۸ آغـاز شـده و بـا تکمیـل عملیـات 

پایدارسـازی زمینـه بـرای آغـاز مرمت این خانـه تاریخی 
فراهـم می شـود.

وی هـدف از اجـرای برنامـه اسـتحکام بخشـی را سـرپا 
نگهداشـتن و ممانعـت از فروپاشـی ایـن خانه ارزشـمند 
تاریخـی دانسـت و اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا همـکاری 
مالـک خانـه ارفـع الملـک شـاهد مرمـت و احیـاء خانه 
شـهردار سـابق تبریز باشـیم. خانـه تاریخی ارفـع الملک 
در خیابـان بهشـتی تبریـز و در ابتـدای گـذری موسـوم 
بـه داالن میـرزا رضـا، خانه شـهردار خوشـنام تبریزی در 
۸۰ سـال قبـل، حـاج رضـا ارفـع الملـک جلیلـی، اسـت 
کـه در دهـه هـای قبـل بـه دلیـل بـی توجهی بـه میراث 
تاریخـی، بخشـی از آن منفـک و فروختـه شـده اسـت.
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 پیام
زیست

خبر

ــل هجــوم ملخ هــای  امســال هــم مشــابه ســال قب
ــه  ــتر، ب ــم بیش ــتردگی و حج ــا گس ــی را ب صحرای
اراضــی کشــور شــاهد خواهیــم بــود و در حــال 
ــارس و هرمــزگان  حاضــر در اســتان های بوشــهر، ف
بیشــترین حجــم مبــارزه بــا ایــن آفــت وجــود دارد.
هجــوم  ســال گذشــته کــه  بهمن مــاه  همچــون 
ــا  ــال ب ــم، امس ــاهد بودی ــور را ش ــه کش ــا ب ملخ ه
ــود  ــی و وج ــه شــرایط مســاعد آب و هوای ــه ب توج
می شــود  پیش بینــی  مناســب،  غذایــی  منابــع 
ــه  ــتری ب ــتردگی بیش ــا گس ــی ب ــای صحرای ملخ ه
مــزارع کشــور هجــوم بیاورنــد. محمدرضــا میــر 
در  کشــور،  نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی 
ــروه  ــت گ ــط  زیس ــوزه محی ــگار ح ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــال  ــاه س ــت: بهمن م ــا، گف ــزاری آن ــی خبرگ اجتماع
ده  در  را  صحرایــی  ملخ هــای  ریــزش  گذشــته 
اســتان جنوبــی کشــور شــاهد بودیــم. بــا مدیریــت 
ــق سم پاشــی و دیگــر اقدامــات در  مناســب از طری
ــار از اراضــی کشــاورزی کشــور و در  75۰ هــزار هکت
ــود  ــرده ب ــه آن هجــوم ب ــن آفــت ب ــه ای مناطقــی ک
کانــون کوبــی شــده و مبــارزه خوبــی بــا ایــن آفــت 

ــد. ــام ش انج
وی افــزود: از حــدود یــک مــاه و نیــم پیــش 
جســته گریخته  و  لکــه ای  به صــورت  دوبــاره 
ــد  ــا از کشــورهای هن ــوج ملخ ه ــاهد بازگشــت م ش
و پاکســتان بــه کشــور بودیــم امــا خاســتگاه و 
اصلــی ملــخ صحرایــی کشــورهایی مثــل  زادگاه 
شــبه جزیره عربســتان، اتیوپــی، یمــن و اریتــره 
ایــن  در  و  هســتند  ســرخ  دریــای  حاشــیه  در 
وجــود  صحرایــی  ملخ هــای  کــه  کشورهاســت 

ــد. دارن

ســخنگوی ســازمان حفــظ نباتــات کشــور ادامــه داد: 
ــا  ــزش ملخ ه ــدی از ری ــاز جدی ــر ف ــال حاض در ح
ــد  ــون موع ــده و هم اکن ــاز ش ــته آغ ــه گذش در جمع
مهاجــرت ملــخ صحرایــی و فــاز اصلــی هجــوم ایــن 
ــی  ــع غذای ــه مناب ــت ک ــی اس ــه نقاط ــخ ب ــوع مل ن
ــت در  ــب و رطوب ــی مناس ــش گیاه ــوب، پوش مطل
ــود دارد  ــت وج ــن آف ــذاری ای ــرای تخم گ ــاک ب خ
ــی کشــور مــا از آن  کــه مناطــق و اســتان های جنوب

ــه اســت. جمل
ــا بیــان این کــه الزم اســت امســال مبــارزه ای  وی ب
ــی  ــتر و آمادگ ــات بیش ــا امکان ــر و ب ــیار جدی ت بس
کامل تــر انجــام دهیــم گفــت: بررســی های مــا 
نشــان می دهــد بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــم  ــای گذشــته شــاهد بودی ــه در فصل ه مناســبی ک
ــت  ــده جمعی ــل شــرایط مســاعد پیش آم ــه دلی و ب
ایــن ملخ هــا رو بــه فزونــی گذاشــته اســت. حجــم 
ــور  ــا عب ــی ب ــای صحرای ــتری از ملخ ه ــیار بیش بس
از روی خلیج فــارس و دریــای ســرخ بــه ایــران 

ــرده  ــزش ک ــاح ری ــا به اصط ــور م ــیده و در کش رس
ــد کــرد. و خواهن

میــر ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیش بینی هایــی 
کــه وجــود داشــته، مــا اقدامــات الزم را انجــام 
ــاز  ــات و ســموم مــورد نی ــم و ادوات و امکان داده ای
ــم  ــن کرده ای ــور تأمی ــی کش ــتان های جنوب را در اس

ــتیم. ــت هس ــن آف ــا ای ــه ب ــاده مقابل و آم
وی در ارتبــاط بــا بیشــترین حجــم مبــارزه بــا 
در  عنــوان کــرد:  کشــور  در  ملخ هــای صحرایــی 
اســتان های بوشــهر، فــارس و هرمــزگان بیشــترین 
ــتان  ــه اس ــن س ــود دارد و در ای ــارزه وج ــم مب حج

ــا حــدود ۹  ــم و ت ــارزه شــیمیایی را آغــاز کرده ای مب
ــه  ــروز ب ــه ام ــا ب ــیمیایی ت ــارزه ش ــار مب ــزار هکت ه

ــت. ــیده اس ــام رس انج
ــزود:  ــور اف ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــخنگوی س س
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه مب ــت ک ــن اس ــا ای ــی م پیش بین
آفــت حداقــل تــا ســه تــا چهــار مــاه آینــده ریــزش 
ــته  ــه داش ــاوب ادام ــور متن ــور به ط ــا در کش ملخ ه
و مــا ناچــار هســتیم در ایــن مــدت به صــورت 
ــارزه خودمــان ادامــه دهیــم و در  ــه مب شــیمیایی ب
ــه  ــاری ب ــزار هکت ــش 25۰ ه ــا افزای ــه ب ــن مقابل ای
از یک میلیــون هکتــار خواهیــم  بیــش  ســطحی 

کداماستانهابیشتردرمعرضهجومملخصحراییهستند؟
در استان های بوشهر، فارس و هرمزگان بیشترین حجم مبارزه با آفت ملخ صحرایی وجود دارد

طبیعت مدتی اسـت با کشـورمان از سـر ناسـازگاری وارد شـده و بعد از گرد و غبار، زلزله و سـیل حاال 
نوبـت به هجـوم میلیونی ملخ هـای صحرایی رسـیده اسـت. ورود این مهمانـان ناخوانـده باعث راه 
افتـادن بحـث و جدل هـای زیـادی شـده به گونـه ای که برخـی آنرا یک فرصـت و عده کثیـر دیگری 
پدیـده ای ویرانگـر تلقی می کنند. سـابقه وجـود ملخ ها به قبل از دایناسـورها برمی گردد و بر اسـاس 
فسـیل های کشـف شـده این حشـرات از ۳00 میلیون سـال قبل وجود داشته اند. حشـره ای که این 
 Schistocerca روزهـا جنوب کشـور را هدف قـرار داده از نوع ملخ صحرایی شـاخ کوتـاه مهاجم یـا

gregaria اسـت کـه در تیـره کج صورتان از راسـته راسـت باالن قـرار می گیرد.     

محمدرضـا میـر: در حال حاضر فـاز جدیدی از 
ریـزش ملخ هـا در جمعـه گذشـته آغاز شـده و 
هم اکنـون موعد مهاجرت ملـخ صحرایی و فاز 
اصلـی هجـوم ایـن نوع ملـخ به نقاطی اسـت 
کـه منابـع غذایـی مطلـوب، پوشـش گیاهـی 
مناسـب و رطوبـت در خـاک بـرای تخم گذاری 
این آفـت وجود دارد که مناطق و اسـتان های 

جنوبی کشـور مـا از آن جمله اسـت

سنا
 ای

س:
عک

سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
تـداوم  بـه  اشـاره  بـا  هواشناسـی  سـازمان 
بـارش بـرف و بـاران در کشـور گفـت: طـی 
سـامانه  اسـفندماه(   ۱6( جمعـه  روز  عصـر 
می شـود. وارد  بـه کشـور  جدیـدی  بارشـی 

ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  ضیائیـان  صـادق 
آخریـن  تحلیـل  براسـاس  اظهارکـرد: 
نقشـه های پیش یابـی هواشناسـی روز  )۱2 
اسـفندماه( در سـواحل دریـای خـزر، غرب، 
دامنه هـای جنوبـی البـرز مرکـزی و غربـی و 
شـمال شـرق کشـور بـارش بـاران و بـرف و 

شـد. پیش بینـی  شـدید  بـاد  وزش 
اسـفندماه(   ۱۳( روز  این کـه  بیـان  بـا  وی 
شـرق  در  بارشـی  سـامانه  فعالیـت  دامنـه 
سـواحل دریـای خزر و شـمال شـرق کشـور 
فعـال اسـت، تصریـح کـرد: روز چهارشـنبه 
سـامانه  ایـن  فعالیـت  اسـفندماه(   ۱۴(
محدود به شـمال شـرق کشـور خواهد شـد.
سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
این کـه  بـه  بـا اشـاره  سـازمان هواشناسـی 
اسـفندماه(  پنج شـنبه )۱5  روز  اوایـل  طـی 
سـامانه بارشـی بـه تدریـج از شـمال شـرق 
روز  طـی  گفـت:  می شـود،  خـارج  کشـور 
پنج شـنبه )۱5 اسـفندماه( در بیشـتر مناطق 

کشـور جـوی پایـدار حاکـم خواهـد بـود.
بـه گفتـه ضیائیـان طی امـروز و فـردا )۱2 و 
۱۳ اسـفندماه( در مناطقـی از مرکز، شـرق و 
جنـوب شـرق وزش بـاد شـدید پیش بینـی 
می شـود کـه در برخـی نقـاط با خیـزش گرد 
و خـاک همـراه اسـت همچنیـن از بعـد از 
سـامانه  اسـفندماه(   ۱6( جمعـه  روز  ظهـر 
غـرب  شـمال  سـمت  از  دیگـری  بارشـی 
 ۱۳( روز شـنبه  از  و  وارد می شـود  غـرب  و 
اسـفندماه( به تدریـج نیمـه غربـی کشـور را 

تحـت تاثیـر قـرار می دهـد.
سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
سـازمان هواشناسـی با بیان این کـه از امروز 
تـا آخـر هفتـه دمـای هـوا در بیشـتر مناطق 
کشـور به جز شـمال شـرق و شـرق افزایش 
می یابـد، اظهازکـرد: طـی امـروز و فـردا )۱2 
و ۱۳ اسـفندماه( دریـای خـزر مـواج خواهد 
بـود و طـی سـه روز آینـده خلیـج فـارس و 

تنگـه هرمـز مـواج پیش بینـی می شـود.

گی
ود

برای گروه های حساس از ابتدای سال تا کنونآل
 ۵6 روز هوای ناسالم داشته ایم

پذیــرا گفــت: بر اســاس آمــار از ۳۴۸ روز گذشــته 
ســال جــاری ۳6 روز هــوا پــاک، 25۴روز ســالم، 
ــای حســاس و 2روز  ــروه ه ــرای گ ــالم ب 56 روز ناس

ناســالم بــرای تمامــی گــروه هــا بــوده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان از مشــهد و بــه نقــل از 
ــرا«   ــد پذی ــهد، »محم ــهرداری مش ــانی ش ــاع رس ــگاه اط پای
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط و ســاختار شــهر مشــهد هــر ســاله 
در 6ماهــه دوم ســال شــاهد پایــداری هــوا هســتیم کــه ایــن 
امــردر اکثــر اوقــات باعــث افزایــش آالینــد هــای جــوی مــی 

شــود.
رئیــس اداره محیــط زیســت ســامت و ایمنــی شــهرداری 
ــال 27۰-2۸۰ روز  ــوع از ۳65 روز س ــزود: در مجم ــهد اف مش
ــدار اســت امــا در شــش مــاه اول ســال  هــوای در مشــهد پای
پایــداری هــوا ســریعتر از میــان مــی رود ولــی در شــش ماهــه 

ــوا بیشــتر اســت. ــداری ه دوم پای
وی بــا بیــان ایــن کــه شــاخص هــوای روز گذشــته مشــهد بــه 

ــداری هــوا ۱۰5 و ناســالم اســت، اظهارکــرد:  دلیــل همیــن پای
ــی  ــای اداره کل هواشناس ــی ه ــش بین ــه پی ــه ب ــا توج ــا ب ام
مبنــی بــر ورود سیســتم ناپایــدار جــوی میــزان آالیندگــی هــای 
هــوای مشــهد طــی ســاعات آینــده کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
پذیــرا ادامــه داد: بــر اســاس آمــار از ۳۴۸ روز گذشــته ســال 
جــاری ۳6 روز هواپــاک، 25۴روزســالم، 56روز ناســالم بــرای 
گــروه هــای حســاس و 2روز ناســالم بــرای تمامــی گــروه هــا 

بــوده اســت.
رئیــس اداره محیــط زیســت ســامت و ایمنــی شــهرداری 
مشــهد گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه در مــدت مشــابه ســال 
گذشــته مشــهد دارای ۴۰ روز هــوای پــاک، 26۳روز ســالم، ۴2 
روز ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس و ۳روز ناســالم بــرای 
همــه گــروه هــا بــوده اســت کــه ایــن امــر نشــان دهنــده ایــن 
ــر از ســال گذشــته  ــوده ت اســت کــه امســال هــوای مشــهد آل

اســت.

یوزهایـی ایرانـی کـه در معـرض خطـر انقـراض هسـتند آخریـن 
بازمانـده از یوزپلنـگان آسـیایی هسـتند کـه در حـال حاضـر آمـار 
دقیـق و جدیـدی از آنهـا در زیسـتگاه های کشـور موجـود نیسـت. 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نیـز مدت هـا اسـت اعـام کـرده 
کـه قصـد تکثیـر در اسـارت یوزهـا را دارد امـا هنـوز اقدامـی در این 
راسـتا رخ نـداده اسـت. یک کارشـناس یوز تاکیـد می کند که حفظ 
زیسـتگاه ها و یوزهـای طبیعـت باید در اولویت باشـد اما متاسـفانه 

آن هـا را بـه فراموشـی سـپرده ایم.
بـه گـزارش ایسـنا، سـه مـارس)۱۳ اسـفندماه( روز جهانـی حیـات 
وحشـی اسـت کـه روز بـه روز بقایـش در میـان انسـان ها بیشـتر 
تهدیـد می شـود. در آخریـن گـزارش "کـره حیـات" صنـدوق جهانی 
حیـات وحـش در سـال 2۰۱۸، انـواع گونه هـا از نظـر فراوانـی رصـد 
شـده اند و در آن کاهـش 6۰ درصـدی شـاخص کـره حیـات گزارش 
شـده اسـت. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه جمعیـت گونه های 
گیاهـی و جانـوری در جهـان رو بـه کاهـش اسـت و در قـرن 2۰ 
بیشـترین میـزان انقـراض گونه هـای گیاهـی و جانـوری در آب های 

شـیرین را داشتیم.
امـا اینجـا در ایـران نیز  برخـی گونه های باقی مانـده حیات وحش 
بـرای بقـا می جنگنـد. هر چند کـه برنامه هایی برای حفاظـت از این 
گونه هـا  - از جملـه یـوز پلنگ آسـیایی کـه در حال حاضـر تعدادی 
از آن هـا فقـط در ایـران وجـود دارد - تدویـن شـده اسـت؛ امـا تـا 

حفاظـت اصولی راه طوالنی اسـت.
بـر اسـاس آخریـن آمـار رسـمی منتشـر شـده در سـال 2۰۱6 کمتر 
از ۴۰ قـاده یـوز در ایـران بـه عنـوان تنهـا زیسـتگاه باقـی مانـده 
یـوز آسـیایی تخمیـن زده شـده اسـت. کاهـش جمعیـت یوزها در 
ایـران سـبب شـد تـا برنامه هـای مختلفـی بـرای حفاظـت از آن ها 

در دسـتور کار سـازمان محیـط زیسـت و نهادهـای دیگـر قـرار گیرد 
کـه در سـال های اخیـر بـا فراز و نشـیب های همـراه بوده اسـت. در 
حـال حاضـر بر اسـاس آخریـن اخبار سـازمان محیط زیسـت قرار 
اسـت کـه برنامـه تکثیـر در اسـارت یوزهـا بـا اسـتفاده از سـه یـوز 
پلنـگ پردیسـان را دنبـال و سـایتی بـرای تکثیـر آن هـا در اسـارت 

راه انـدازی کند.
باقـر نظامـی - پژوهشـگر یـوز- که پیـش از این سرپرسـت پروژه 
بین المللـی حفاظـت از یـوز بـود در گفت و گو با ایسـنا ضمن اشـاره 
بـه اینکه مسـئولیت تکثیـر در اسـارت یوزها طی تمام این سـال ها 
بـا سـازمان حفاظت محیط زیسـت بود و پـروژه بین المللـی یوز در 
ایـن زمینـه اقدامـی انجـام نـداده اسـت، اظهـار می کنـد: حـدود دو 
سـال اسـت کـه جلسـات مختلفی بـرای موضـوع تکثیر در اسـارت 
یوزهـا برگـزار می شـود امـا متاسـفانه هنـوز تصمیـم قطعـی در این 
بـاره گرفتـه نشـده اسـت و موافقـان و مخالفـان آن بـه جمع بنـدی 

نرسـیده اند.
نظامـی در ادامـه تاکیـد می کند: این مسـئله سـبب از دسـت رفتن 
زمان شـده و ممکن اسـت هر لحظه دو قاده از سـه یوز در اسـارت 

را بـه دلیل سـن زیاد از دسـت دهیم.
این اسـتاد دانشـکده محیط زیسـت با انتقاد از اینکه آنقدر موضوع 
تکثیر در اسـارت در سـازمان محیط زیسـت و رسانه ها مهم شده که 
حفاظت از یوزهای طبیعت و زیسـتگاه ها به فراموشـی سپرده شده 
اسـت، می گوید: حدود سـه سـال اسـت کـه حفاظت از یـوز و پروژه 
بین المللـی یـوز بـه بهانه هـای مختلـف رها شـده  و در حـال حاضر 
بیشـترین دغدغـه من این اسـت که بـرای یوزهـای در طبیعت قرار 

اسـت چه اتفاقـی رخ دهد؟
نظامـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه طـی ۱۸ سـال تنهـا حـدود یـک 

میلیـون و ششـصد هزار دالر برای حفاظـت از یوزها در طبیعت ایران 
توسـط پـروژه بین المللـی یوز هزینه شـده اسـت، تصریـح می کند: 
ایـن رقـم طـی ۱۸ سـال و بـا درنظـر گرفتـن تمـام هزینه هـا عـدد 
بسـیار کمـی اسـت اما با وجـود این پـروژه بین المللی یوز توانسـته 

بـود اقداماتی انجـام دهد.
زیسـتگاه یـوز در کشـور مـا حـدود شـش میلیـون هکتـار بـرآورد 
شـده اسـت کـه تمامی این مسـاحت جـزو مناطق تحـت مدیریت 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت.
نظامـی بـا بیان اینکه این وسـعت حدود یک سـوم اراضی حفاظت 

شـده محیـط زیسـتی اسـت، می گوید: حفاظـت از زیسـتگاه یوزها 
در ایـن مناطـق می توانـد بهانـه ای بـرای حفاظـت از فقیرتریـن و 

خشـک ترین مناطـق کویری کشـور باشـد.
این پژوهشـگر یوز در ادامه اظهار می کند: متاسـفانه تنها سـه درصد 
محیـط بانـان کشـور بـه زیسـتگاه های یوز اختصـاص پیـدا کرده اند 
و آنقـدری کـه انـرژی برای تکثیر در اسـارت گذاشـته می شـود برای 
حفاظـت از طبیعـت صرف نمی شـود و می توان گفت کـه یوزهای در 

طبیعت قربانی سـه یوزی می شـوند که در اسـارت هسـتند.

ــران را  ــی در ای ــت آب زیرزمین ــت برداش ــر وضعی ــوب ف محب
ــور را  ــرایط، کش ــن ش ــت: ای ــرد و گف ــداد ک ــی قلم ــوق بحران ف
ــتی و  ــتی و معیش ــط زیس ــای محی ــران ه ــا بح ــده ب در آین

ــرد. ــد ک ــه خواه ــادی مواج اقتص
برنامــه "صبــح و گفتگــو" بــا موضــوع وضعیــت کنونــی آبهــای 
زیرزمینــی و در ارتبــاط تلفنــی بــا دکتــر قاســم عزیــزی اســتاد 
دانشــگاه، کارشــناس محیــط زیســت و زمیــن شــناس و 
محمدرضــا محبــوب فــر کارشــناس محیــط زیســت و توســعه 
پایــدار و عضــو انجمــن مخاطــرات محیطــی و توســعه پایــدار 

یوزهایایرانیدرطبیعترافراموشکردهایم
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سازمان محیط زیست موظف به اعالم 
تخلفات زیست محیطی است

انباشت دی اکسید کربن در زیرزمین به 
کمک هوش مصنوعی

عامــه  حقــوق  کل  مدیــر 
دادســتانی کل کشــور گفــت: 
درخواســت  زمــان  امــروز 
و خواهــش نیســت. ســه 
ســال از تصویــب قانــون هــوای پــاک می گــذرد. 
ــت. ــف اس ــام تخل ــه اع ــف ب ــت موظ ــط زیس محی
ــر  ــد قاســمی، مدی ــا، احم ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــل  ــور، در چه ــتانی کل کش ــه دادس ــوق عام کل حق
ــی  ــی کاهــش آلودگ ــروه مل و ســومین جلســه کارگ
ــه  ــت ک ــال اس ــد س ــت: چن ــهرها، گف ــوای کانش ه
از تصویــب قانــون هــوای پــاک مــی گــذرد. مــا 
امــروز در نقطــه اعمــال قانــون بــر تخلفــات زیســت 
محیطــی هســتیم و ســازمان محیــط زیســت نبایــد 

ــد.  ــت کن ــکار صحب ــن راه از تبیی
وی در ادامــه گفــت: معــاون محیــط زیســت انســانی 
ایــن ســازمان مــی گویــد کــه اعــام خســارات 
ــن  ــت؛ ای ــت اس ــه وزارت بهداش ــوا وظیف ــی ه آلودگ

ــع  ــر عملکــرد صنای ســخن اشــتباه اســت. نظــارت ب
آالینــده و اعــام خســارات ناشــی از آن وظیفــه 
ــط  ــازمان محی ــت. س ــت اس ــط زیس ــازمان محی س
زیســت مســئول نظــارت بــر مصــرف ســوخت و 

ــت.  ــوخت اس ــه س تصفی
قاســمی گفــت: پس از ۳ ســال کــه از تصویــب قانون 
ــون زمــان خواهــش و  ــاک مــی گــذرد، اکن هــوای پ
درخواســت نیســت. ســازمان محیــط زیســت مکلــف 
اســت اعــام کنــد چــه دســتگاه هایــی تخلــف مــی 
کننــد و مــا متعاقبــا بــا جدیــت برخــورد قانونــی مــی 

کنیــم. 
وی در پایــان گفــت: بایــد بــه ســازمان محیط زیســت 
بگوئیــم کــه اگــر وزارت نفــت تخلــف زیســت محیطی 
دارد، نیــازی بــه مصالحــه و خواهــش نیســت. طبــق 
قانــون شــما موظــف هســتید، ایــن تخلــف را بــه مــا 
ــی  ــا حکــم قانون ــا وزارت نفــت را ب ــد و م اعــام کنی

موظــف بــه انجــام ایــن کارهــا اســت. 

محققان یک سیسـتم مبتنی 
بـر یادگیـری ماشـینی ابـداع 
شناسـایی  بـه  کـه  کرده انـد 
موقعیت هـای مناسـب بـرای 
انباشـت گاز گلخانـه ای دی اکسـید کربـن در زیرزمیـن، 

کمـک می کنـد.
بـه گـزارش پایـگاه اینترنتـی »انگجت«، دانشـمندان به 
دنبـال آن هسـتند تـا دی اکسـیدکربن بـه دام انداختـه 
شـده را در زیرزمیـن انباشـت کننـد اما پیـدا کردن محل 
مناسـب بـرای ایـن کار می توانـد دشـوار باشـد. زیـرا 
ریـز زمیـن لرزه هـا )seimic hum( شناسـایی امـواج 
فرکانـس پاییـن کـه بهترین کمـک برای تهیه نقشـه از 
زیرزمین هسـتند را سـخت می کند. امـا به لطف هوش 
مصنوعـی، دانشـمندان دیگـر بـا ایـن چالـش روبـه رو 

نخواهنـد بود.
دانشـمندان دانشـگاه ام. آی. تی یک سیستم یادگیری 
ماشـینی ابـداع کرده انـد کـه از زمین لرزه بـرای تخمین 

دقیـق ایـن امـواج فرکانـس پاییـن و تهیـه نقشـه از 
تشـکیات و الگوهـای زیرزمینـی اسـتفاده می کند.

ایـن تیـم تحقیقاتـی بـه یک شـبکه عصبی پیچشـی، 
چگونگـی یافتـن »همبسـتگی و ارتبـاط پنهـان« میـان 
مولفه هـای داده هـای بـا فرکانـس بـاال از زمین لرزه های 
شـبیه سـازی شـده را آمـوزش دادنـد. شـبکه عصبـی 
پیچشـی یـک الگوریتـم یادگیـری عمیـق اسـت کـه 
تصویـر ورودی را دریافـت می کنـد و بـه هـر یـک از 
اشـیا/جنبه های موجـود در تصویـر یـک میـزان اهمیت 
تخصیـص می دهـد و قـادر بـه تفکیک آن هـا از یکدیگر 
اسـت. ایـن سیسـتم مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی یاد 
گرفـت تـا چگونه الگویی هایی را پیدا کند که با اسـتفاده 
از آن هـا می تـوان فرکانس هـای پاییـن مفقـود از ایـن 
حلقـه را شناسـایی کرد. ایـن روند در نهایـت الگوریتمی 
را ایجـاد کـرد که تحت شـرایط مناسـب می توانـد امواج 
فرکانس  پایین را شناسـایی کرده و با دقتی بی سـابقه 

نقشـه ای از زیرزمیـن تهیـه کند.     

معرفی 4 واحد آالینده صنعتی قزوین به دادگاه
۴ واحد صنعتی آالینده در قزوین به علت بی توجهی به اخطار های اداره حفاظت محیط زیست و 
ایجاد آلودگی محیط زیستی به دادگاه معرفی شدند.

گزارش

تداوم بارش برف و 
تباران در کشور

یس
ط ز

حی
تمام خدمات اداره کل محیط زیست قم به صورت م

الکترونیکی ارائه می شود
ــع اداره کل  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــم گفــت:  ــط زیســت اســتان ق حفاظــت محی
ــان در  ــه متقاضی ــه ب ــل ارائ ــات قاب ــی خدم تمام

ــه وب  ــازی ب ــن اداره کل بارگــذاری شــده و نی ســایت ای
ــت. ــوری نیس ــه حض مراجع

بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان از قــم بــه نقــل از 
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  عمومــی  روابــط 
ــه ضــرورت  ــاره ب ــا اش ــی ب ــر زال ــی اصغ ــم، عل اســتان ق
ــا در کشــور  کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرون
ــه خدمــات دســتگاه های  ــار داشــت: ارائ در ســخنانی اظه
اجرایــی بــه صــورت الکترونیکــی در ایــن شــرایط هرچــه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
حفاظــت  اداره کل  ســایت  وب  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
Qom.DOE. محیــط زیســت اســتان قــم بــه آدرس 
ــده  ــانی ش ــا بروزرس ــری کام ــته ظاه ــر پوس ــا تغیی ir ب
اســت، خاطرنشــان کــرد: میــز خدمــات الکترونیکــی 

ــوده  ــایت اداره کل ب ــای س ــش ه ــن بخ ــی از مهمتری یک
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــردم ق ــوم م ــترس عم ــه در دس ک

ادامــه  در  قــم  زیســت  محیــط  کل  اداره  معــاون 
افــزود: در بخــش میــز خدمــات الکترونیکــی تمامــی 
ــراه مشــاوره  ــه هم ــن اداره کل ب ــه ای ــل ارائ ــات قاب خدم
ــنجی  ــری و نظرس ــم گی ــارکت در تصمی ــی، مش الکترونیک
بارگــذاری شــده و بــه راحتــی قابــل اســتفاده متقاضیــان 

ــت. اس
وی همچنیــن از بارگــذاری شــماره هــای داخلــی تمامــی 
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  کارکنــان 
اداره کل خبــر داد و گفــت:  ایــن  قــم در وب ســایت 
ــرای مشــاوره و آگاهــی از شــرایط  همشــهریان محتــرم ب
مجوزهــای زیســت محیطــی و دریافــت پاســخ اســتعام 
ــن ۳26۰2۹۸۱  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــی توانن ــود م ــای خ ه
ــه حضــوری  ــه مراجع ــازی ب ــد و نی ــاس حاصــل نماین تم

ــت. نیس

ت
یس

ط ز
حی

م

ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول  نماین
برنامــه  زیســت  محیــط  تخریــب  گفــت: 
شــیطان و شــیطانی اســت و بایــد از ایــن 

کار بــه شــدت اجتنــاب کنیــم.
تخریب محیط زیســت شــیطانی است

باشــگاه  هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار  بــه گــزارش 
خبرنــگاران جــوان از تبریــز ، نماینــده ولــی فقیــه در 
آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز در آســتانه 
ــب  ــت: تخری ــکاری گف ــی و روز درخت ــع طبیع ــه مناب هفت
محیــط زیســت، برنامــه شــیطان و شــیطانی اســت و 

ــم. ــاب کنی ــدت اجتن ــه ش ــن کار ب ــد از ای بای
در  افــزود:  هاشــم  آل  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــا  ــن اســام ب ــن مبی ــه دی ــه کریمان ــل منطــق مواجه مقاب
ــره  ــاندن چه ــی کش ــه تباه ــب و ب ــت، تخری ــط زیس محی
ــود آن  ــیطان و جن ــم ش ــداف مه ــش از اه ــای آفرین زیب

ــت. اس
ــه  ــت ک ــب خلق ــه تخری ــت هرگون ــن جه ــت: از ای او گف
ــه  ــاند وسوس ــیب برس ــه آس ــان و جامع ــامت انس ــه س ب
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ــا حــدود ۹  ــم و ت ــارزه شــیمیایی را آغــاز کرده ای مب
ــه  ــروز ب ــه ام ــا ب ــیمیایی ت ــارزه ش ــار مب ــزار هکت ه

ــت. ــیده اس ــام رس انج
ــزود:  ــور اف ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــخنگوی س س
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه مب ــت ک ــن اس ــا ای ــی م پیش بین
آفــت حداقــل تــا ســه تــا چهــار مــاه آینــده ریــزش 
ــته  ــه داش ــاوب ادام ــور متن ــور به ط ــا در کش ملخ ه
و مــا ناچــار هســتیم در ایــن مــدت به صــورت 
ــارزه خودمــان ادامــه دهیــم و در  ــه مب شــیمیایی ب
ــه  ــاری ب ــزار هکت ــش 25۰ ه ــا افزای ــه ب ــن مقابل ای
از یک میلیــون هکتــار خواهیــم  بیــش  ســطحی 

ــید. رس
وی در خصــوص تعامــل ســازمان حفــظ نباتــات 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــی در مب ــر دســتگاه های دولت ــا دیگ ب
آفــت گفــت: بــه دلیــل این کــه شــکل عمومــی 
ــت  ــت اس ــه دول ــت وظیف ــن آف ــا ای ــارزه ب دارد مب
ــکاری بســیار  ــی کشــاورزان هم ــاز قبل ــه در ف و البت
خوبــی داشــتند و ضــروری اســت در ایــن فــاز هــم 
ــارزه  ــا مب ــد ت ــدا کن ــه پی ــاورزان ادام ــکاری کش هم

ــود. ــام ش ــی انج ــه شــکل مطلوب ب
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه مب ــا ک ــرد: از آنج ــح ک ــر تصری می
امنیــت  حفــظ  در  زیــادی  بســیار  آفــت کمــک 

غذایــی می کنــد و اگــر مبــارزه مناســبی انجــام 
ــد  ــرای تولی ــاورز ب ــه کش ــی ک ــام محصول ــود تم نش
آن زحمــت زیــادی کشــیده اســت مــورد حملــه 

ایــن آفــت قــرار می گیــرد و از بیــن مــی رود.
افــزود:  نباتــات  حفــظ  ســازمان  ســخنگوی 
کرونــا  بیمــاری  شــیوع  علیرغــم  خوشــبختانه 
حضــور همــکاران مــا متأثــر از آن نبــوده و همــکاری 
ــی بیــن کشــاورزان و مأمــوران ســازمان حفــظ  خوب
نباتــات بــرای غلبــه بــر ایــن آفت هــا از طریــق 

دارد. مؤثــر وجــود  و  به موقــع  اقــدام 
وی در خصــوص کمــک ســازمان های بین المللــی 

ــران  ــه ای ــی ب ــخ صحرای ــت مل ــا آف ــه ب ــرای مقابل ب
شــرایط  آفــت  ایــن  هجــوم  اگــر  گفــت:  نیــز 
بحرانــی ایجــاد کــرده و وضعیــت بــا توجــه بــه 
ــران و  ــرز بح ــه م ــو ب ــازمان فائ ــتانداردهای س اس
موقعیــت قرمــز برســد و خــود آن کشــور مــورد 
مقابلــه کنــد،  بحــران  ایــن  بــا  نتوانــد  هجــوم 
شــد  خواهــد  بین المللــی کمک هایــی  به صــورت 
ــا  ــاخ آفریق ــه در برخــی کشــورهای ش ــور ک همان ط
کــه خاســتگاه ایــن ملخ هــای صحرایــی بــوده، 
کمک هایــی تخصیــص پیــدا کــرده اســت. در حــال 
حاضــر شــرایط در کشــور مــا بحرانــی نیســت و 
ــرای  ــات ب ــخگوی اقدام ــور پاس ــای کش توانمندی ه

ــت. ــت اس ــن آف ــا ای ــارزه ب مب

موضوع ملخ ها به اندازه کرونا مهم است
ــت بحــران خوزســتان در خصــوص  ــرکل مدیری مدی
ــه اراضــی کشــاورزی  ــی ب ــای صحرای هجــوم ملخ ه
ــارزه  ــرای مب ــد ب ــه بای ــدازه ای ک ــت: به ان ــور گف کش
ــارزه  ــد در مب ــروس جــدی باشــیم  بای ــا وی ــا کرون ب
ــز جــدی  ــتان نی ــزارع اس ــه م ــا ب ــوم ملخ ه ــا هج ب

باشــیم.
وی کــه جلســه مقابلــه بــا هجــوم  ملخ هــا بــه 
خوزســتان ســخن می گفــت اظهــار کــرد: در ایــن ۴ 
ــا هجــوم  ســال کلکســیون بحران هــای خوزســتان ب

ــد. ــل ش ــتان کام ــه اس ــا ب ملخ ه
ــت  ــد دس ــرد: بای ــح ک ــی زاده تصری ــرث حاج کیام
ــاد  ــا ایج ــا ب ــم ت ــردم دراز کنی ــه ســمت م ــاری ب ی
اســتان  در  مــردم  و  مســئوالن  میــان  تعامــل 
ــه  ــتان را در زمین ــکات اس ــائل و مش ــم مس بتوانی

ــم. ــل کنی ــخ را ح ــوم  مل ــروس و هج ــا وی کرون
مدیــرکل مدیریــت بحــران خوزســتان بــا اشــاره 
ــت:  ــتان گف ــه خوزس ــا ب ــوم ملخ ه ــأله هج ــه مس ب
در شــرایطی نیســتیم کــه از کنــار ایــن مســأله 
به ســادگی عبــور کنیــم. تحریم هــای ظالمانــه ای 
می کنــد  و  ویژه تــر  را  شــرایط  دارد،  وجــود  کــه 
ــت  ــن آف ــا ای ــارزه ب ــای کار مب ــت پ ــا جدی ــد ب بای
ــدازه ای کــه  ــح کــرد: به ان باشــیم. حاجــی زاده تصری
بایــد بــرای مبــارزه بــا کروناویــروس جــدی باشــیم  
بایــد در مبــارزه بــا هجــوم ملخ هــا بــه مــزارع 
ــکل  ــأله مش ــن  مس ــیم. ای ــدی باش ــز ج ــتان نی اس
ــک  ــد کم ــه بای ــت و هم ــور اس ــتان و کش ــه اس هم
مــزارع  بــه  ملخ هــا  هجــوم   مشــکل  تــا  کنیــم 

ــم. ــل کنی ــتان را ح اس

محمد فرید لطیفی 
معاون آمادگی و مقابله 
سازمان مدیریت بحران 
کشور هم درباره هجوم 
ملخ ها به جنوب کشور 

اظهار کرد: برای جلوگیری 
از خسارت های هجوم 

ملخ ها به کشور باید در 
جنوب کشور مدیریت های 

الزم صورت بگیرد و 
سازمان حفظ نباتات نیز 

باید در این خصوص 
اقدامات الزم را انجام 
بدهد و اگر در شرایط 

حادی قرار بگیریم، قطعًا 
مدیریت بحران وارد عمل 

خواهد شد و نسبت به 
مبارزه با هجوم ملخ ها 

اقدامات الزم صورت 
می گیرد.
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ــران را  ــی در ای ــت آب زیرزمین ــت برداش ــر وضعی ــوب ف محب
ــور را  ــرایط، کش ــن ش ــت: ای ــرد و گف ــداد ک ــی قلم ــوق بحران ف
ــتی و  ــتی و معیش ــط زیس ــای محی ــران ه ــا بح ــده ب در آین

ــرد. ــد ک ــه خواه ــادی مواج اقتص
برنامــه "صبــح و گفتگــو" بــا موضــوع وضعیــت کنونــی آبهــای 
زیرزمینــی و در ارتبــاط تلفنــی بــا دکتــر قاســم عزیــزی اســتاد 
دانشــگاه، کارشــناس محیــط زیســت و زمیــن شــناس و 
محمدرضــا محبــوب فــر کارشــناس محیــط زیســت و توســعه 
پایــدار و عضــو انجمــن مخاطــرات محیطــی و توســعه پایــدار 

کشــور از آنتــن رادیــو گفــت و گــو پخــش شــد.
عزیــزی سرنوشــت فعلــی آبهــای زیرزمینــی را نتیجــه عملکــرد 
ــک  ــا در ی ــال م ــوان مث ــه عن ــت: ب ــت و گف ــک دوره دانس ی
مقطــع ۳۰ ســاله توجــه کمتــری بــه ایــن موضــوع داشــتیم و 

ــی توجهــی هاســت. وضعیــت فعلــی ناشــی از همیــن ب
ــران  ــه جب ــت ک ــد اس ــت معتق ــط زیس ــناس محی ــن کارش ای
ــد مــدت  ــزی بلن ــه ری ــد برنام ــن حــوزه نیازمن خســارات در ای
ــه  ــم ب ــای ســال گذشــته ه ــا و ســیل ه اســت و ترســالی ه
ــران  ــاله را جب ــای ۳۰ س ــی ه ــی توجه ــن ب ــوان ای ــچ عن هی

ــرد. ــد ک نخواه
اســتاد دانشــگاه وجــود یــک برنامــه فراگیــر و اصولــی و اقناعی 
ــوز عــده ای هســتند کــه مــی  ــد و گفــت: هن را ضــروری خوان
ــه  ــی ک ــا زمان ــذا ت ــود دارد ل ــادی در کشــور وج ــد آب زی گوین
مدیریــت واحــدی بــرای منابــع آب و محیطــی وجــود نداشــته 
باشــد و هــر کســی منافــع خــود را ببینــد مشــکل حــل نخواهــد 

شــد.
ــه شــیب منفــی بارشــها و افزایــش دمــا  ــا اشــاره ب عزیــزی ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــاورزی م ــش کش ــی بخ ــاز آب ــرد: نی ــرح ک مط
افزایــش ۱.5 درجــه ای دمــای هــوا خیلــی بیشــتر شــده اســت 
ــود و  ــه ب ــن نرفت ــی پایی ــای زیرزمین ــر ســطح آبه ــن اگ بنابرای
تغییــر اقلیــم هــم نداشــتیم امــا بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت 
ــم  ــاز ه ــا ب ــش دم ــف و افزای ــهای مختل ــت در بخش و فعالی

ــم. دچــار مشــکل بودی
ــدار  ــعه پای ــت و توس ــط زیس ــناس محی ــر کارش ــوب ف  محب
معتقــد اســت کــه برنامــه ریــزی درازمــدت درخصــوص 
وضعیــت بحرانــی محیــط زیســت کشــور چنــدان موثــر نخواهــد 

ــود. ب
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت انجــام برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت 
ــل 5۰  ــه اص ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــت دول و بازگش
قانــون اساســی مبنــی بــر ممنوعیــت فعالیــت هــای اقتصــادی 
مخــرب محیــط زیســت افــزود: ایــن کار تنهــا چــاره حــل ایــن 

مشــکل اســت.
عضــو انجمــن مخاطــرات محیطــی و توســعه پایــدار کشــور از 

نبــود اراده ملــی در مجلــس، دولــت و مــردم جهــت کنتــرل و 
مقابلــه بــا تخریــب هــای محیــط زیســت و برداشــت هــای بــی 
رویــه از منابــع آب زیرزمینــی انتقــاد کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 

برخــاف اصــول توســعه پایــدار اســت.
محبــوب فــر یــادآور شــد: امــروزه کشــورهای دوســتدار محیــط 
زیســت و پایبنــد بــه اصــول توســعه پایــدار برداشــت از آبهــای 
ــف  ــتراتژیک را متوق ــای اس ــره ه ــوان ذخی ــه عن ــی ب زیرزمین
کــرده انــد و حداقــل ۳۰ درصــد از ایــن منابــع را اســتفاده مــی 
ــع آب  ــد از مناب ــش از ۸۰ درص ــران بی ــور ای ــا در کش ــد ام کنن

زیرزمینــی مــورد مصــرف قــرار گرفتــه اســت.
کارشــناس محیــط زیســت و توســعه پایــدار وضعیــت برداشــت 
آب زیرزمینــی در ایــران را فــوق بحرانــی قلمــداد کــرد و گفــت: 
ــط  ــای محی ــران ه ــا بح ــده ب ــور را در آین ــرایط، کش ــن ش ای
زیســتی و معیشــتی و اقتصــادی مواجــه خواهــد کــرد. آمارهــا 
نشــان می دهــد تــا ســال 2۰5۰ میــادی نزدیــک بــه 55 
درصــد نیازهــای آبــی بشــر از منابــع آب زیرزمینــی اســتحصال 
ــد  ــد، 7۰ درص ــه یاب ــورت ادام ــن ص ــه همی ــر ب ــود و اگ می ش
کشــورهای جهــان بــه نوعــی بــا تنــش آبــی روبــرو می شــوند.
در دهه هــای پیــش مطابــق آمارهــا، کشــور مــا از ۱۳۰ میلیــارد 
مترمکعــب منابــع آب زیرزمینــی برخــوردار بــود امــا در 2۰ ســال 
گذشــته منابــع آب تجدیدشــونده بــه ۱۱۰ میلیــارد مترمکعــب و 
در 6 ســال گذشــته بــه کمتــر از ۱۰۰ میلیــارد مترمکعــب کاهــش 

یافتــه اســت.

وضعیتفوقبحرانیبرداشتآبهای
زیرزمینیدرایران

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان فیروزکوه از 
تلـف شـدن یـک قـاده پلنـگ در مناطـق تحـت مدیریت این 

شهرسـتان بـر اثـر برخورد بـا قطـار خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا فرشـاد فیروزنیـا درتشـریح جزئیـات ایـن 
حادثـه گفـت: حوالـی سـاعت 2 بامـداد روز )۱2 اسـفند( بـر 
اثـر برخـورد قطـار مسیرسراسـری تهران- گرگان بـا یک قاده 
پلنـگ مـاده دوسـاله در منطقـه تنگـه سـلو، متاسـفانه ایـن 
حیـوان تلـف شـد.وی افـزود: درجریـان ایـن حادثـه عوامـل 
طریـق  از  آن کـه  محـض  بـه  فیروزکـوه  آهـن  راه  راهـداری 
لوکوموتیـوران از برخـورد یـک حیـوان بـا قطـار اطـاع پیـدا 
کردنـد، به سـرعت بـه همـراه محیـط بانـان سـر محیـط بانـی 
»انزهـا« فیروزکـوه بـه محـل موردنظـر مراجعـه کردنـد و بـا 
الشـه ایـن پلنـگ در کنـاره بیرونـی ریـل قطـار و در یکـی از 

تونـل هـا مواجـه شـدند.
فیروزنیـا تاریکـی شـب و نبـود دیـد مناسـب لوکوموتیـوران و 
حیـوان را دلیـل اصلـی ایـن اتفـاق دانسـت و تصریـح کـرد: 
متاسـفانه بـه دلیـل قرارگیـری این مسـیرقطار در مـرز منطقه 
تحـت مدیریـت محیط زیسـت، بعضـی اوقـات حیات وحش 
بـه سـمت مسـیر قطـار حرکـت می کننـد و تاکنـون در مواردی 
بـه محـض رویـت حیوانـات در ریـل، قطـار متوقـف شـده و 
در بعضـی مـوارد مثـل ایـن مـورد هـم بـه علـت تاریکی شـب 
و یـا سـرعت بـاال امـکان توقـف وجـود نداشـته و بـا حیـات 
وحـش برخـورد کـرده اسـت.به گـزارش روابط عمومـی محیط 
زیسـت اسـتان تهران، رییس اداره محیط زیسـت شهرسـتان 
بـا  تـا  خواسـت  آهـن  راه  مسـئوالن  از  پایـان  در  فیروزکـوه 
توجـه بـه اتفاقـات مشـابه برخـورد قطـار بـا حیـات وحـش 
در بخش هایـی از ایـن مسـیر، نسـبت بـه اتخـاذ تمهیـدات 
ایـن  و کاهـش  پیشـگیری  بـرای  الزم  بینی هـای  پیـش  و 

اتفاقـات اقـدام مناسـبی انجـام دهنـد.

برخورد یک قالده پلنگ 
با قطار

تصاویری از آموزش صخره نوردی 
پلنگ به توله هایش در دنا ثبت شد

خبر

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه و 
ــه  ــار در منطق ــرای نخســتین ب ــت: ب ــد گف بویراحم
از  نظیــر  تصاویــری کــم  دنــا  شــده  حفاظــت 
آمــوزش صخــره نــوردی پلنــگ مــاده بــه تولــه هایــش در ارتفاعــات صعــب 

ــت. ــده اس ــت ش ــط و ثب ــور ضب العب
ســید اســدهللا هاشــمی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
داشــت: ایــن تصاویــر توســط یــک تیــم مســتند ســاز از یــک قــاده پلنــگ 
ــت  ــه ثب ــوردی ب ــن آمــوزش صخــره ن ــه خــود در حی ــه همــراه 2 تول ــادر ب م

رســیده اســت .
ــگ  ــرای  پلن ــی ب ــب و مطلوب ــتگاه مناس ــا زیس ــی دن ــارک مل ــزود: پ وی اف
ایرانــی اســت و حضــور ایــن گونــه ارزشــمند در اکوسیســتم حاکــی از 

ــت. ــتگاه اس ــن زیس ــت ای ــوب و امنی ــت خ وضعی
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــه و بویراحم ــت کهگیلوی ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ  مدی
ــا  ــده دن ــت ش ــه حفاظ ــار در منطق ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــال نی ــن امس بهم
ــد. ــت ش ــط و ثب ــگ ضب ــاده پلن ــک ق ــط ی ــه توس ــکار گرب ــری از ش تصاوی
ــی در  ــش مهم ــر نق ــه چت ــوان گون ــه عن ــگ ب ــت: پلن ــراز داش ــمی اب هاش
پویایــی جمعیــت ســایر گونه هــا دارد و زاگــرس مرکــزی یکــی بهتریــن 

ــت. ــراض اس ــر انق ــرض خط ــمند در مع ــه ارزش ــن گون ــتگاه ای زیس
بــه گفتــه محســن جعفــری نــژاد مدیــرکل پیشــین حفاظــت محیــط زیســت 
کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز از ســال گذشــته تــا شــهریور مــاه ۹۸ بــا اســتفاده 
از ظرفیــت مســتند ســازان، کارشناســان و مامــوران اجرایــی بــا نصــب 
ــی در  ــگ ایران ــاوت از پلن ــر متف ــه ای ، بیــش از ۱۰ تصوی ــی تل ــن های دوربی

ــه ثبــت رســیده اســت. ــا ب پــارک ملــی و مناطــق حفاظــت شــده دن
ــا  ــدادی از گونه ه ــا تع ــه ی ــک گون ــه ی ــوم ب ــت ب ــک زیس ــر در ی ــه چت گون
گفتــه می شــود کــه رژیــم غذایــی متنــوع و قلمــرو زیســتگاه وســیع داشــته 
ــوده و مــورد عاقــه  ــژه برخــوردار ب باشــند و ایــن گونه هــا کــه از حفاظــت وی

ــتند. ــی هس عموم
ــرای بســیاری از گونه هــا را فراهــم می کننــد، از  ــه، چتــر حمایتــی ب ایــن گون
ــوه ای اشــاره  ــه پلنــگ و خــرس قه ــوان ب ــران می ت ــر ای ــان گونه هــای چت می
ــت  ــه حفاظ ــار منطق ــزار و 5۰۰ هکت ــا ۳۱2 ه ــد ب ــه و بویراحم ــرد. کهگیلوی ک
ــمند و  ــه ای ارزش ــزی گنجین ــرس مرک ــای زاگ ــوه ه ــته ک ــده در دل رش ش
ــه  ــه گون ــوری از جمل ــای جان ــه ه ــواع گون ــرای زیســت ان ــوه ب ــی بالق ظرفیت

ــی اســت. ــگ ایران ــراض پلن ــاب و در حــال انق کمی
ــا وســعت ۹۳ هــزار و 66۰  ــا ب ــه حفاظــت شــده دن ــک هفــت منطق هــم این
ــرخ  ــز س ــار، خایی ــزار و 2۰2 هکت ــعت 2۸ ه ــا وس ــرقی ب ــای ش ــار، دن هکت
ــا وســعت 25 هــزار و 67۱  ــار، خامــی ب ــا مســاحت ۳۳ هــزار و 2۳5 هکت ب
هکتــار، دیــل بــا ۱۰ هــزار و ۳۸۱ هکتــار، ســولک بــا 2 هــزار ۴2۸7 هکتــار و 
ســیوک بــا ۱2 هــزار ۸5۸ هکتــار در ایــن اســتان زیبــای طبیعــی وجــود دارد.

حیات 
وحش

هوای خرم آباد در شرایط خطرناک قرار دارد
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هوای خرم آباد با 

شاخص باالتر از ۳۰۰ در شرایط خطرناک قرار دارد، گفت: هوای اصفهان با شاخص ۱۰۱، اهواز ۱۰6، بوشهر ۱۰7، مشهد 
۱۱5 و بجنورد ۱2۴ ناسالم برای گروه های حساس است.

رنا
 ای

س:
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 مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اردبیـل گفـت: بـر اسـاس 
آخریـن بررسـی ها بیـش از ۳5۳ گونه جانوری اعم از پسـتاندار، پرنده، 
خزنـده، دوزیسـت و ماهـی در اکوسیسـتم هـای خشـکی و آب هـای 

داخلی اسـتان شناسـایی شـده است.
سـعید شـهند روز دوشـنبه در گفـت وگـو بـا ایرنـا اسـتان اردبیـل را بـه 
دلیـل موقعیت جغرافیایـی، برخورداری از تنوع اقلیمی و اکوسیسـتمی 
و وجـود منابـع آبـی مطلـوب دارای غنـای گونـه ای باالیـی عنـوان کرده 
و افـزود: حیـات وحـش در حفاظـت از محیـط زیسـت، رفـاه انسـان و 

توسـعه پایـدار نقـش اساسـی و محـوری دارد.
وی بیـان کـرد: حیـات وحـش دارای ارزش هـای بـی نظیـر از جملـه 
اکوسیسـتمی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشـی، فرهنگی و زیبایی 
شناسـی اسـت و در توسـعه پایدار جوامع انسـانی نقش اساسـی دارد.
او اظهار داشـت: افزایش جمعیت انسـانی و گسـترش توسـعه منجر به 
هـم پوشـانی بیـن زیسـتگاه هـای حیـات وحش و انسـان ها شـده و 
ایـن وضعیـت موجب ایجـاد نگاهی تخریبـی و به خطر افتـادن حیات 

وحش شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: امروز تخریب زیسـتگاهها و افت کیفیت آنها، کشـاورزی 
و توسـعه ناپایـدار، شـکار غیر قانونـی و قاچاق حیات وحش، برداشـت 
بیـش از حـد و کـم آبـی تنـش هایـی اسـت کـه حیـات وحـش را بـه 

چالـش مـی کشـد و بقـای آن را تهدیـد می کند.
شـهند بـا بیان اینکه حیـات وحش دنیا از جمله ایـران در وضعیتی قرار 
گرفتـه اسـت که بدون حمایت قـادر به ادامه حیات نیسـت، اضافه کرد: 
فرهنـگ سـازی در زمینـه برخـورد مناسـب بـا گونه های حیـات وحش 
و نظـارت و پایـش بـر زیسـتگاه های حیـات وحش از وظایف سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت است.
وی بـا بیـان اینکـه ۱۳ اسـفندماه روز جهانـی حیـات وحـش نامگذاری 
شـده اسـت، گفـت: شـعار امسـال روز جهانـی حیـات وحش”پایـداری 

تمـام اشـکال حیـات بـر روی زمین" اسـت.

۳۵۳گونه جانوری در 
استان اردبیل شناسایی 

شده است
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تخریب محیط زیست شیطانی استم
ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول  نماین
برنامــه  زیســت  محیــط  تخریــب  گفــت: 
شــیطان و شــیطانی اســت و بایــد از ایــن 

کار بــه شــدت اجتنــاب کنیــم.
تخریب محیط زیســت شــیطانی است

باشــگاه  هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار  بــه گــزارش 
خبرنــگاران جــوان از تبریــز ، نماینــده ولــی فقیــه در 
آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز در آســتانه 
ــب  ــت: تخری ــکاری گف ــی و روز درخت ــع طبیع ــه مناب هفت
محیــط زیســت، برنامــه شــیطان و شــیطانی اســت و 

ــم. ــاب کنی ــدت اجتن ــه ش ــن کار ب ــد از ای بای
در  افــزود:  هاشــم  آل  والمســلمین  االســام  حجــت 
ــا  ــن اســام ب ــن مبی ــه دی ــه کریمان ــل منطــق مواجه مقاب
ــره  ــاندن چه ــی کش ــه تباه ــب و ب ــت، تخری ــط زیس محی
ــود آن  ــیطان و جن ــم ش ــداف مه ــش از اه ــای آفرین زیب

ــت. اس
ــه  ــت ک ــب خلق ــه تخری ــت هرگون ــن جه ــت: از ای او گف
ــه  ــاند وسوس ــیب برس ــه آس ــان و جامع ــامت انس ــه س ب

ــت. ــس اس ابلی
ــه  ــم ب ــرآن کری ــزود: ق ــم اف ــام  آل هاش ــت االس حج
صراحــت تاکیــد می کنــد کــه یکــی از کار هــای شــیطان و 
ــم و آدم اســت، بنابرایــن  شــیطانی تخریــب ســاختار عال
ــت  ــه زیس ــه و عرص ــل صحن ــق و باط ــل ح ــتره تقاب گس

محیطــی را هــم در بــر می گیــرد.
ــد از  ــل بای ــن دلی ــه همی ــت: ب ــز گف ــه تبری ــام جمع ام
ــی  ــه خوب ــهرهایمان ب ــان و ش ــات، درخت ــا، باغ ــگل ه جن
ــه  ــالم نگ ــان را س ــت م ــط زیس ــرده و محی ــت ک محافظ

ــم. داری
نقــش  بــه  اشــاره  بــا  هاشــم  آل  االســام  حجــت 
ــه هــوای شــهر ها و محیــط زیســت،  ــکاری در تصفی درخت
ــت  ــک درخ ــس ی ــت؛ هرک ــده اس ــت آم ــزود: در روای اف
بــکارد و در ســایه آن مومنیــن از درخــت و میــوه آن 
ــال  ــد متع ــزد خداون ــی در ن ــاداش بزرگ ــد پ اســتفاده کنن

دارد.
ــه  ــاه ب ــم اســفند م ــا بیســت و یک ــم ت ــر ســاله پانزده ه

ــت. ــده اس ــذاری ش ــی نامگ ــع طبیع ــه مناب ــوان هفت عن

هوا
 و 

هشدارِ شرایط جوی نامساعد در سراسر انگلیسآب
بارندگی هــای  و  بــاد  شــدید  وزش  پــی  در 
طــی  "خورخــه"  طوفــان  کــه  ســنگینی 
انگلیــس  در  متنــاوب  هفتــه  چهارمیــن 
ــق  ــز در مناط ــس ول ــته، پلی ــراه داش ــه هم ب
ــت  ــام وضعی ــور اع ــن کش ــوب ای ــیل زده جن س

کــرد. اضطــراری 
ــه  ــه" ب ــود "خورخ ــی می ش ــنا، پیش بین ــزارش ایس ــه گ ب
ــارش  ــا و ب ــه تندباده ــاه فوری ــان م ــومین طوف ــوان س عن
ســنگین بــرف و بــاران را بــه همــراه داشــته باشــد و 
منجــر بــه صــدور هشــدارهای شــدید آب و هوایــی در 

ــود. ــمالی ش ــد ش ــر ایرلن ــکاتلند و سراس ــمال اس ش
وضعیــت آب و هوایــی منطقــه انگلیــس بــه حــدی وخیــم 
بــوده کــه ســرویس آتــش نشــانی و امــداد و نجــات 
ــح  ــز بیــن ســاعت 6 عصــر روز جمعــه و 6 صب ــی ول جنوب
ــرده اســت. ــت ک ــراری دریاف ــاس اضط روز شــنبه 72 تم

ــت  ــیل را پش ــز س ــش نی ــه پی ــه دو هفت ــد" ک "پونتی پری
از جملــه  الــی کاردیــف  بــود و منطقــه  ســر گذاشــته 

بدتریــن مناطــق تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه بوده انــد.

داشــته کــه سرویســهای  اظهــار  ولــز جنوبــی  پلیــس 
اضطــراری، مقامــات محلــی و ســایر ســازمان ها بــرای 
اطمینــان از ایمنــی و رفــاه افــراد آســیب دیــده، بــه 
ــاک و  ــاخت ها و ام ــه زیرس ــیب ب ــاندن آس ــل رس حداق
بــه حداقــل رســاندن اختال هــای ایجــاد شــده، بــه طــور 

مــداوم در تــاش  هســتند.
کــه  داشــته اند  اظهــار  هم چنیــن  ولــز  مقامــات 
بارندگی هــا کاهــش یافتــه و ســطح آب رودخانه هــا در 
ــزان آب  ــوز می ــال هن ــن ح ــا ای ــت. ب ــش اس ــال فروک ح
باقی مانــده در خیابان هــا و ســیاب های جــاری قابــل 
توجــه بــوده و از ایــن رو بــه مــردم توصیــه می شــود 

تنهــا در مواقــع واقعــًا ضــروری مســافرت کننــد.
طبــق اعــام آژانــس محیــط زیســت انگلیــس، ایــن 
ــه  ــی در فوری ــن بارندگ ــر میانگی ــش از دو براب ــور بی کش
خــود را تجربــه کــرده اســت، بــه طــوری کــه برخــی 
ــاه  ــک م ــی ی ــن بارندگ ــاعت میانگی ــی 2۴ س ــق ط مناط

می کننــد. تجربــه  را 
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جنـوب  ناحیـه  بـرداری  بهـره  امـور  مدیـر 
شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان بـا بیان 
بـرق  پسـت  عایقـی  پوشـش  اینکـه 
پتروشـمی جدیـد بـه پایان رسـیده؛ گفت: 
مخـرب  اثـرات  از  جلوگیـری  منظـور  بـه 
ریزگردهـا و شـرایط نامسـاعد جـوی ایـن 
امـور تاکنـون ۱۴ پسـت برق انتقـال و فوق 
آبـادان، خرمشـهر،  را در شـهرهای  توزیـع 
عایقـی کـرده  پوشـش  ارونـد  و  شـادگان 

است.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت سـهامی 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ رضـا جعفـری 
افزایـش سـطح  راسـتای  در   : بیـان کـرد 
عملیـات  بـرق  شـبکه  پایـداری  و  عایقـی 
پوشـش عایقـی )RTV( تمامـی تجهیزات 
و ادوات پسـت بـرق ۱۳2.۳۳ کیلـو ولـت 

پتروشـیمی جدیـد درشهرسـتان آبـادان با 
ظرفیت ۱۱۴ مگاوات به پایان رسـید.

وی افـزود: اقدامـات پوشـش عایقـی بـه 
افزایـش  و  بـرق  شـبکه  پایـداری  منظـور 
سـطح عایقـی تجهیزات بـرای جلوگیری از 
اثرات مخرب ریزگردها و شـرایط نامسـاعد 
جـوی انجـام شـده و تاکنـون ایـن امور ۱۴ 
در  را  توزیـع  فـوق  و  انتقـال  بـرق  پسـت 
و  شـادگان  خرمشـهر،  آبـادان،  شـهرهای 

اروند پوشـش عایقی کرده است.
وی افـزود: پوشـش عایقـی تجهیـزات بـا 
رعایـت کلیـه نـکات ایمنـی و بـدون اعمال 
خاموشـی بـه مشـترکین و با انتقـال بار در 
کوتاهتریـن زمـان ممکـن انجـام شـده و 
دیگر پسـت هـای تحت پوشـش این امور 

نیز دردسـتورکارهای بعدی قرار دارد.

چهاردهمین پست ناحیه جنوب برق 
منطقه ای خوزستان پوشش عایقی شد

سودوکو شماره 1682

پاسخ سودوکو شماره 1681

 اطالع
 رسانی

مدرسه عالی گردشگری در سرعین راه اندازی می شود
رییس دانشگاه آزاد اسامی استان اردبیل از مذاکره با دانشگاه جمهوریت و هولدینگ "گور او" 
ترکیه به منظور راه اندازی مدرسه عالی گردشگری در سرعین خبر داد.

فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه های عمومـی دو مرحله ای ، را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. کلیـه مراحل برگزاری 

مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه با ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس  www.setadiran.ir  انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند).

- رشته : آب 
- پایه : ۱،2،۳،۴،5 

- تضمین شرکت در مناقصه: )فرآیند ارجاع کار(: ضمانت نامه بانکی
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۳۹۸/۱2/۱۱ می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۱2/۱۹
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱6

 - مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع کار - مبلـغ برآورد برحسـب لاير براسـاس فهرسـت بهاء 
۹۸ و طبـق جـدول زیر می باشـد.

اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در خصوص اسـناد 
مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: کرمـان - خیابـان هـزار و یکشـب. نبش کوچـه 2۱ - 
شـرکت آب و فاضاب روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادها تلفـن: 6-۳2۴7۳۹۸۳ 
اطاعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویت در سـامانه مرکز تماس 

دفتر ثبت نـام: ۰2۱-۴۱۹۳۴ 

توضیحات:
 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

 سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـاماله بارگـذاری و پاکت الـف عاوه بر سـامانه بصورت 

فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیز باید ارائه شـود.

ساعتزمان برگزاریمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصه
22.۳۹7.22۴.7۱۳1.1٢0.000.00099/01/17٨:30طرح آبرسانی به مجتمع روستایی مرغک بم2۰۹۸۰۰۱2۳5۰۰۰۰۳۰

۱۸.5۹۰.726.۸۰5930.000.00099/01/179طرح آبرسانی به مجتمع روستایی هشتادان کرمان2۰۹۸۰۰۱2۳5۰۰۰۰۳۱

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمان های فاقد سـند رسمی
نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان 
۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۱2۰۰2۹۹2هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان 
حمیـد رضـا امانی لری فرزند امان هللا بشـماره شناسـنامه 
بـه مسـاحت  بـاغ  از سـیرجان در یـک قطعـه  ۱ صـادره 
۳7۰۴6/77 متـر مربـع پـاک ۴۰۱6 و ۳۹۹۴ اصلـی واقع 
در فتـح آبـاد و کمـال آبـاد بخـش ۳6 کرمـان خریـداری 
از مالـک رسـمی اقـای مرتضـی امانـی لـری ومحمدعلـی 
رضـوی علـوی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی 
بـه صـدور سـند  شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت  انقضـای 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 6۴۰

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۳۹۸/۱۱/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۸/۱2/۱۳

محمد آرمان پور افشان- رییس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

آئیـن   ۱۳ مـاده  و  قانـون   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و 
۱۳۹۸/۱۰/۱5هیـات  شـماره۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۰5۰۰۰۴۱۹مورخ 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد  تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد مومنـی فرزنـد علـی 
ششـدانگ  شـهداددر  از  صـادره   6۱ شناسـنامه  بشـماره 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 7۳۳/75 متـر مربـع پـاک ۳ 
فرعـی از ۴2 اصلـی واقـع در بخـش 2۳ کرمـان به آدرس 
مالـک  از  خریـداری  روبروبخشـداری  – کوچـه  شـهداد 
رسـمی آقـای ابوتـراب مظفـری محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
۱5روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
صـادر  مالکیـت  سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول 

خواهـد شـد. م/ الـف ۱6۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۸/۱2/۰۳
ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده
بـر اسـاس مجـوز شـماره ۵/۳۵9 مـورخ 98/12/۵ 

شـورای اسـالمی شـهر و شـهرداری ماهـان در نظـر دارد 
جمـع آوری و فـروش پسـماند های خشـک و ضایعات 
سـطح شـهر را بمـدت یکسـال بـه اشـخاص حقیقـی و 
از مراجـع قانونـی ،  تائیدیـه صالحیـت  حقوقـی دارای 
واگـذار نمایـد لذا متقاضیـان می توانند حداکثـر تا تاریخ 
98/12/17   جهت کسـب اطالعات الزم و دریافت اسـناد 
مزایـده بـه شـهرداری مراجعـه و پیشـنهادات خـود را تـا 
تاریـخ 98/12/28 بـه همراه ضمانـت نامه بانکی یا فیش 
واریـزی بـه حسـاب شـماره 010811۳021002 نـزد بانـک 

ملی شـعبه ماهـان واريـز و تحویـل شـهرداری نمایید.

 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱2 مورخ چهارشنبه 1٢/٢٨/9٨ 
می باشد.

برندگان اول و دوم و سوم مزایده ، چنانچه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می گردد.

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

عبدالمهدی رنجبر نژاد- شهرداری ماهان

نوبت اول

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی- اگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر 
رای شــماره ۱۳۹۸6۰۳۱۹۰۱2۰۰۳۳۱2هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ثبت
ثبــت ملــک ســیرجان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم حکیمــه نبــوی مکــی 
ــک  ــدانگ ی ــیرجان در شش ــادره از س ــنامه ۴۰۱2 ص ــملره شناس ــر بش ــد اکب ــادی فرزن آب
قطعــه راهــرو جهــت الحــاق بــه ملــک مجــاور بــه مســاحت 2۴/۸7 مترمربــع پــاک ۱۰ 
فرعــی از 2۳۱۳ اصلــی واقــع در بخــش ۳5 کرمــان بــه ادرس ســیرجان خیابــان خواجــه 
نظــام الملــک نرســیده بــه پنــج طبقــه خریــداری از مالــک رســمی خانــم رخســاره عربــی 
مکــی ابــادی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱5روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ الــف 66۹
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه: ۱۳۹۸/۱2/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه: ۱۳۹۸/۱2/2۸ 
محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغیه
بدیــن وســیله بــه اقــای محســن 

فرزنــد  ابــاد  علــی  حســنی 

مهــدی بــه شــماره ملــی ۳۰5۰655۹۳۳ 

ــان  ــد ســاکن رفســنجان خیاب صــادره از زرن

شــود کــه  مــی  ابــاغ   ۴ تختی،تختــی 

بانــک ســپه زرنــد بــه اســتناد قــرار داد 

 ۱۱۹2۰7۹7۳۱۳۹2.۳.2۹ شــماره  بانکــی 

ــال  ــغ ۱.۱6۰.5۸۰.6۸۳ ری ــت وصــول مبل جه

ــارت  ــام خس ــه انضم ــخ ۹7.۸.۱5 ب ــا تاری ت

ــه شــما  ــررات علی ــق مق ــه طب ــر متعلق تاخی

)بعنــوان ضامن(اجرائیــه صــادر نمــوده و 

پرونــده اجرائــی بــه کاســه ۹7۰۰۳۳۱ در ایــن 

ــق گــزارش مــورخ  اداره تشــکیل شــده و طب

ــنجان  ــتان رفس ــت شهرس ۹۸.5.2 اداره پس

ــه شــرح متــن ســند  محــل اقامــت شــما ب

تقاضــای  بــه  بنــا  نشــده،لذا  شناســایی 

ــه اجــرا  ــن نام ــاده ۱۸ ائی ــق م بســتانکار طب

مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از 

روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی 

مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از 

تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب 

مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 

اقــدام ننمایید،عملیــات اجرائیــه جریــان 

ــت . ــد یاف خواه

حسین توحیدی نیا-مسئول واحد اجرائی 
اسناد رسمی زرند

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــده اســت.لذا  ــان محــرز گردی ــارض متقاضی ــه و بامع ــات مالکان ــد تصرف شهرســتان زرن
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضائ ــراض دادخواســت خــود را ب ــاه اعت ــی بمــدت دو م آگه

اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند
ــنامه ۱5۴۹ صــادره از  ــا بشــماره شناس ــد غامرض ــزی فرزن ــی بابهوی ــه خلیل ــم مهدی خان
ــع  ــی واق ــاک 22۸6 اصل ــع از پ ــه مســاحت ۱۴۰/7۰مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی زرن
در زرنــد شــهرک امــام ســجاد ع خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد نیــک نفــس 

ــدی. زرن
آبــادی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه  آقــای رامیــن حســینی نســب علــی 
ــع  ــاحت ۳7۳/2۸ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ۳۰۸۰۰56۳۴5 ص
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۱۴ فرعــی از 5۰6۸ اصلــی واقــع در زرنــد شــهرک امــام 

ــن زاده. ــی حس ــم لیل ــمی خان ــک رس ــداری از مال ــی 2 خری ــه 5 فرع ــجاد ع کوچ س
م الف 26۴

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱2/۱۳- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱2/27
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای فرهــاد طالبیــان 
ــه شــماره شناســنامه 860 صــادره از آســتارا  ــد نعمــت ب فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــی 2619968518 در شش ــماره مل ــه ش ب
ــر  ــا کســر معب ــری ب ــه کارب ــاب خان ــر یکب ــن مشــتمل ب زمی
ــع پــالک  ــه مســاحت 561/98 مترمرب ــی مســکونی ب احتمال
ــش  ــل بخ ــه لوندوی ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل 3282 فرع
ــی  ــی تدین ــر عل ــک رســمی صف ــداری از مال ــالن خری 32 گی
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
نخواهــد بــود . تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  98/11/28 تاریــخ 

ــت دوم :   98/12/13 ــار نوب انتش
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افقی
  ۱ - ایسـتادگی، پایداری، پایداری و مقاومت 

- موش خرما 
2 - زودفهم، تیز هوش

 ۳ - یازده، دو یار هم قد - نشـان ورونق 
- بلندتریـن نقطـه، فراز و بلندی - من و تو، 

ضمیر جمع، آب تازی
 ۴ - رودی در روسـیه - برآمدگی ته كفش، 

دندانه سـوهان - جدا، برابر - شیره انگور
 5 - حادثه، سـانحه، پیشامد - بندری در 

بلغارستان – عدس
 6 - فرزند مؤنث - رئیس جمهور - سـگ 

بیمار، گردنبند مروارید

 7 - اسـتخوان - همراه تب - متحیر - 
دشمن سرسخت 

۸ - مهيـا - صـد و یازده - میز قران خوانی
 ۹ - صـورت فلكی - گل زنبق - ادیب 

فرانسـوی صاحب اثر سرنوشت بشر، نویسنده 
اثر وسوسه غرب

 ۱۰ - قلیل، اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشـت 
شـمار - امر به انداختن - مالیات زوركی، 

مالیات قدیم – انر
 ۱۱ - پخته شـدن چیزی - غوغا، غوغا و 

همهمه - سـلول تولید مثل
 ۱2 - الهه زراعت - جانشـین هارون الرشید، 

از خلفای ظالم عباسـی - ییاق کرج
 

۱۳ - از سـرداران نامی افراسیاب - شهری 
در آلمان - باد سـرد - دری که خوب بسـته 

شده باشد
 ۱۴ - ناپیـدا، مفقـود - انبار غله - تیر 

پیكاندار، تیر كوچك - برهنه، عریان، همسـر 
اسكارلت

 ۱5 – استاتیک
 - NBA ۱6 - بهترین بلوک زن سـال ۹5 در 
نقـاش المانی قرن نوزدهم مولف جنگ هونها

عمودی 
 ۱ - اسب پاالنی - اندرز ناپذیر

 2 - برگزیدن، گزینش - جمع شده
 ۳ - چاشنی غذا - گشایش، باز کردن - 

ذات - ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 
مفرد

 ۴ - قطار، از وسایل حمل و نقل، زوزه كش 
آهنی - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 

فاعلی, مخفف اگر - آسمان - ازتوابع جیرفت 
5 - سرشیر - نان پاره گدایی – عابد

 6 - کج و ناراست - موی نرم - کشت به 
امید باران، کشت بارانی - نشت درهم 

7 - اولین سلسله پادشاهی ایران، قوم 
باستانی، قوم ایرانی - کشت و زرع، خمير 

نان را با دست ماليدن - خوشبو - باالی 
فرنگی، باال به گویش عمو سام 

۸ - پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه 
كوچك - آلت موسیقی - اشتیاق 

۹ - نام بیرونی دانشمند خوارزمی - دارو - 
طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز

 ۱۰ - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 
برونته - همسر اردشير اول - پسوند مراقبت 

- قلمه درخت، روییدن 
۱۱ - حرف دوم یونانی، از الفبای یونانی - هر 

چیز بد و زشت - خزنده خوش خط و خال، 
از خزندگان، مادر در زبان گیانی - لوالی پا، 

مفصل پا
 ۱2 - افروخته شدن - چپاول - دارایی 

ها، مالها

 ۱۳ - نامی هندی - زنبور عسل - مخفف 
اگر، بیماری جرب، کچل - بدست آوردن

 ۱۴ - خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ - 
بادگرم جنوبی - نوعی دسر که از همه رنگش 
هست، ژله - حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف 

گزینش 
۱5 - از شهرهای گیان - سدی در استان 

گلستان
 ۱6 - عذاب دادن - لكنت زبان
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آگهی ابالغ
آگهی اباغ دادنامه شماره۹۸۰۹۹7۳۴۸۱۳۰۱2۹2

از آنجایـی کـه خواهـان )آقـای سـهراب احمدی  
نمـچ فرزند درویش ( دادخواسـتی به طرفیت خواندگان غير 
محصـور )اسـامی مالكیـن پـاک 57 فرعـی از 556 اصلـی 
بخش ۳۴ کرمان - روسـتای گردین سـاردوییه ( به خواسته 
هـای ۱_اثبات مالکیـت 2_رفع مزاحمت ۳- الـزام خواندگان 
بـه تنظیـم سـند مطـرح که بـه این شـعبه ارجاع و به شـماره 
پرونـده کاسـه ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۱۳۰۰۱۱۳ شـعبه دادگاه عمومـی 
بخـش سـاردوئیه ثبـت کـه منجـر بـه صـدور دادنامه به شـماره 
۹۸۰۹۹7۳۴۸۱۳۰۱2۹2مـورخ 6/ ۱2 / ۱۳۹۸ شـده اسـت کـه 
بـه علـت غير محصور بـودن خوانـدگان و درخواسـت خواهان 
و حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 7۳ قانون آئین 
دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر 
االنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانده ظـرف یک مـاه پس از 
تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعه و ضمـن اعام 
نشـانی کامـل خـود ، نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمانـم را 

دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق در دادگاه حاضـر گـردد.
پرونده کاسـه ۹۸۰۹۹۸۳۴۸۱۳۰۰۱۱۳در شـعبه دادگاه عمومی 
بخش سـاردوئیه تصمیم نهایی شـماره ۹۸۰۹۹7۳۴۸۱۳۰۱2۹2 
خواهـان آقای سـهراب احمدی نمچ فرزنـد درویش با وکالت 
آقـای حامـد کمالـی فرزنـد جال به نشـانی اسـتان کرمان - 
شهرسـتان جیرفـت - جیرفت خیابان تختی شـمالی مقابل 

بانک مسـکن دفتـر وکالت  آقای منصـور آهاز

 خوانـدگان: ۱. خانـم ایـران احمـدی نمـچ فرزنـد درویش به 
نشـانی اسـتان کرمان - شهرسـتان جیرفت - شـهر جیرفت 

- خیابـان کشـاورزی چهـارراه زنـدان کوچه دوم 
2. آقـای کرامـت احمـدی نمچ فرزند درویش بـا وکالت آقای 
محمـد درس خـوان فرزنـد مریـد بـه نشـانی اسـتان کرمان 
- شهرسـتان عنبرآبـاد - شـهر عنبرآبـاد - خیابـان عدالـت 
روبـروی دادگسـتری دفتـر وکالـت آقای محمـد  درس خوان 
. ۳_ خانـم شـیرین احمدی نمـچ فرزند درویش به نشـانی 
اسـتان کرمان - شهرسـتان جیرفت - شهر جیرفت - خیابن 
دانشـگاه آزاد منـزل احمد فاریابـی. ۴_ خانم فاطمه احمدی 
نمـج فرزنـد درویـش به نشـانی اسـتان کرمان - شهرسـتان 
جیرفـت - شـهر جیرفـت - خ تیر شـرقی کوچـه ش 5 پ 5۱ 
5_آقـای قربانعلـی احمـدی نمچ فرزنـد درویش به نشـانی 
اسـتان کرمان - شهرسـتان جیرفت - شـهر جیرفـت - بلوار 

امـام اداره آب فاضـاب 
6 _خانـم حیـات احمـدی نمـچ فرزنـد درویـش بـه نشـانی 
اسـتان کرمان - شهرسـتان جیرفت - شـهر درب بهشـت - 

روسـتای گردین. 
 7_مالکیـن پـاک 57 فرعی از 556 اصلی بخش 2۴ کرمان 
به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان جیرفت بخش ساردوئیه 

شهرستان جیرفت.
خواسـته هـا: ۱. الـزام به تنظیم سـند رسـمی ملـک2. تامين 
دليـل ۳. رفـع مزاحمـت ۴. اثبات مالکیت )مالـی غیرمنقول(
 بـه نـام خـدا_ در تاریـخ ۱۳۹۸/۱2/۰5 جلسـه شـعبه  اول 

دادگاه عمومـی بخـش سـاردوییه در وقـت فـوق العـاده بـه 
ریاسـت اینجانـب امضـاء کننده ذیل تشـکیل اسـت ، پرونده 
کاسـه پیوسـت تحـت نظـر اسـت، دادگاه با توجـه به جمیع 
اوراق و محتویـات پرونـده و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال 
و بـا تکیـه بـر شـرف و وجـدان و بـا توجـه بـه ادلـه موجود و 
محتویـات پرونـده ختـم دادرسـی را اعـام و بـه شـرح ذیل 

مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد .
                      »رای دادگاه«

در خصـوص دعـوی خواهـان آقـای سـهراب احمـدی نمـچ 
فرزنـد دروش بـا وکالـت آقـای حامـد کمالـی بـه طرفیـت 
خوانـدگان آقایـان و خانـم هـا ۱- کرامـت احمـدی نمـج بـا 
وکالـت آقـای محمـد درس خـوان 2_فاطمـه ۳ - ایـران ۴_ 
شـیرین 5- حیـات 6 _قربـان علی شـهرت همگـی احمدی 
نمـچ فرزنـدان دروش 7- خوانـدگان غیـر محصـور اعضـای 
پـاک گرديـن عليـا از پـاک 57 فرعـی از 556 اصلـی بـه 
خواسـته صـدور حکـم بر اثبات مالکیت نسـبت به یک قطعه 
زمیـن از اراضـی گردیـن علیا از پاک57 فرعـی از 556 اصلی 
بخش ۳۴ کرمان به مسـاحت ۱۰۴۴ از ۱6۴۴ متر مربع طبق 
سـند عادی مـورخ۱5/5/7۰ و رفع مزاحمـت خواندگان از یک 
قطعـه زمین مسـکونی به مسـاحت ۱۰۴۴ و الـزام خوانندگان 
بـه تنظیم سـند رسـمی نسـبت بـه ۱۰۴۴ متر مربـع از پاک 
57 فرعـی از 556 اصلـی بخش ۳۴ کرمان به انضمام هزینه  
دادرسـی و حـق الوکالـه وکیـل و کارشناسـی به این شـرح که 
مـورث خواند گان فوق طبق سـند عادی مـورخ ۱5/ 5 / ۱۳7۰ 

یـک قطعـه زمیـن مسـکونی بـه مسـاحت ۱6۴۴ متـر مربع 
بـا حـدودات اربعـه از اراضـی پـاک 57 فرعـی از556 اصلی 
بخـش ۳۴ کرمـان معـروف بـه گـر دیـن علیـا را در حضـور 
شـهود ذیـل سـند مذکـور بـه اینجانـب واگـذار نموده اسـت و 
از تاریـخ ۱5/5/7۰ تاکنـون در تصـرف اینجانـب بـوده اسـت 
کـه قبـا نسـبت به 6۰۰ متـر آن رای رفـع مزاحمـت و الزام به 
تنظیم سـند رسـمی صـادر گردیده اسـت و نسـبت به مابقی 
تقاضای رسـیدگی به شرح ستون خواسـته را دارم...در جلسه 
رسـیدگی مـورخ ۹۸/۰۳/27 خواهـان خواسـته خـود را تکرار 
نمـود وکیـل ایشـان اظهار نمـود ملک از سـال 7۰ تاکنـون در 
تصـرف خواهـان بـوده اسـت در سـال 75 امتیـاز آب و بـرق 
گرفتـه اسـت در سـال ۹5 اقـدام بـه مقاوم سـازی نمـوده که 
بـا مزاحمت خواندگان مواجه شـده اسـت احـدی از خواندگان 
بـه نـام کرامت احمـدی اظهار نمود کـه اینکه ایشـان ملک  را 
از مـورث مـا خریـده اسـت مـن اطـاع نداریـم حاال کـه ادعا 
دارد حرفـی نیسـت، بایـد مالکیـت مـوروث  مـا ثابـت شـود 
مـن هیـچ مزاحمتی ندارم یک نفر شـاهد بیـاورد که مالک از 
سـال 7۰ تصـرف کـرده اسـت من حرفـی ندارم خانـم فاطمه 
احمـدی نیـز اظهـارات کرامت احمـدی را تایید نمود  و سـایر 
خوانـدگان ) ورثـه مرحـوم درویـش احمـدی( غیـر از 2 نفـر 
فـوق الذکـر بـه اتفاق بیـان نمودند کـه ملک متعلق بـه مورث 
مـا بـوده اسـت که بـه خوانـدگان واگذار شـده اسـت در ادامه 
وصیـت ثبتـی ملک مذکـور را اسـتعام گردیـد کـه اداره ثبت 
طـی پاسـخ مضبـوط در صفحـه ۴۹ پرونـده اعـام نمـود کـه 

مزرعـه گرديـن عليا پـاک 57 فرعـی 556 اصلی بخش ۳۴ 
کرمـان بـه صورت مشـاع از طـرف مالکین مشـاعی مختلف 
تقاضای ثبت شـده اسـت. در اجـرای قانـون اصاحات ارضی 
بـه موجـب سـند شـماره ۱۴۸7۳ مـورخ ۱۰/ 2 / ۱۳56 دفتـر 
خانـه ۸ جیرفـت مـوازی نـود وهفـت صـد و چهـل و چهـارم 
سـهم مشـاع چهل و یک  سـهم و  چهل و یک هفتاد و دوم 
سـهم از ۹6 سـهم پاك فوق ) مطابق صفحه ۴۹ سـطر5( به 
اقـای درویـش احمـدی نمچ فرزند شـیر علی به شناسـنامه 

شـماره ۱75 جیرفـت انتقـال یافته اسـت .....
در ادامـه بـا توجـه بـه اینکـه دعوی بر میـت اقامه شـده بود . 
قرار اتیان سـوگند شـرعی صادر و ایشـان ) خواهان( سـوگند 
شـرعی وفـق مقـررات را اتیـان نمـود و در ادامـه قـرار معاینه 
محل و اسـتماع شـهادت  شـهود صادر شـده که در ان احدی 
از شـهود بـه نـام على مقبلـی بیان نمـود که ملـک متعلق به 
درویـش احمـدی بـوده اسـت کـه آن را بـه پسـرش فروخته 

خواهـان( و ملـک در تصـرف خواهان اسـت . 
وکیـل خوانـده از شـاهد پرسـید کـه منشـاء مالکیـت پـدر 
خواهان کجاسـت که اعام نمود سـند اصاحات ارضی اسـت 
لـذا دادگاه بـا توجـه بـه جميـع اوراق و محتویات پرونـده و از 
جملـه اظهارات طرفیں در  جلسـه رسـیدگی و اظهارات 5 نفر 
از ورثـه دال بـر فـروش ملـک توسـط مورثشـان بـه خواهـان 
و معاینـه محـل و اظهـارات شـهود و قـرار اتیـان سـوگند ، و 
سـایر قرائن و امارات موجود در پرونده در خصوص خواسـته 
خواهـان مبنـی بـر اثبـات مالکیـت بـا توجـه به اینکـه ملک 

سـابقه ثبتـی دارد لـذا دعـوی بـه کیفیـت مطروحـه قابلیـت 
اسـتماع نـدارد به اسـتناد مـاده 2 قانون آیین دادرسـی مدنی 
قـرار عـدم اسـتماع دعوی ايشـان صـادر و اعام مـی نماید و 
در خصـوص دعـوی رفـع مزاحمـت چون بـه ادعـای خواهان 
ملـک در تصرف ایشـان اسـت و مزاحمـت از جانب خواندگان 
محرزنشـده لذا در این قسـم دعوی خواهان را وارد ندانسـته 
و بـا اسـتناد بـه ماده ۱۹7 قانون آیین دارسـی مدنـی و ۱257 
قانـون مدنـی حکـم بر بی حقی خواهـان در این قسـم صادر 
مـی شـود. در خصـوص الـزام خوانـدگان بـه حضـور در دفتر 
خانـه و تنظیـم سـند با توجـه  بـه  جمیـع اوراق و محتویات  
پرونـده خواسـته خواهـان را درایـن  قسـم وارد تشـخیص و 
بـه اسـتناد مـواد ۱۰-۱۹6-22۰-22۳ قانـون مدنـی و مـواد 
22-۴6-۴7 قانـون ثبـت و مـواد 5۱۹_5۱5_۱۹۸قانون آیین 
دادرسـی مدنـی حکـم بر محکومیـت خواندگان بـه حضور در 
دفتـر خانه و تنظیم سـند رسـمی بـه نام خواهان بـه انضمام 
خسـارات داردسـی اعم از هزینه دادرسـی و حق الوکاله وکیل 
و کارشناسـی در حـق خواهـان در ایـن قسـم صـادر و اعـام 
مـی نمایـد. رای صـادره حضـوری و ظـرف مهلت بیسـت روز 
پـس از ابـاغ قابل تجدید نظر خواهـی در نزد محاکم محترم 

تجدیـد، نظـر اسـتان کرمـان اسـت . م. الف ۳۴

مدیـر دفتـر دادگاه بخش شـعبه دادگاه عمومی  
بخـش سـاردوییه_فاطمه رجائی نژاد
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

90 هزار ماسک فیلتردار از انبارهای شهرستان ری کشف شد
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری گفت: ۹۰ هزار ماسک فیلتردار بیمارستانی و معمولی به ارزش 2 میلیارد و ۱۹6 میلیون ریال 

طی سه روز گذشته از انبارهای جنوب استان تهران کشف و در اختیار شبکه بهداشت و درمان قرار گرفته است.موسی احمدی روز دوشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تیم های بازرسی اداره صمت، تعریزات حکومتی، اداره اطاعات و فرمانداری شهرستان از روزهای ابتدایی شیوع 

ویروس کرونا در کشور با سرکشی از انبارهای جنوب استان تهران با هرگونه احتکار و اختفای کاالی بهداشتی و ضد عفونی برخورد می کنند.

آگاهـی از ویـروس کوویـد -۱۹ و رعایت اصول بهداشـتی از مهمترین 
نکاتی اسـت که می تواند روند شـیوع گسـترده بیماری در کشـورمان 
را کُنـد یـا حتـی متوقف کنـد و در صورتی که همه افـراد جامعه اصول 
بهداشـتی را رعایـت کننـد، می تـوان زنجیـره انتقـال ویـروس کرونا را 

قطـع کرد.
بـه گفتـه علیرضا زالـی، فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کان شـهر 
تهران ، زمان پایان کرونا به مردم بسـتگی دارد و تنها راه آن شکسـتن 

چرخه بیولوژیک ویروس با افزایش بهداشـت همگانی اسـت.
یر این اسـاس باید همه مردم در گروه های سـنی مختلف با رعایت 
بهداشـت فردی، در این زمینه آگاه و هشـیار باشـند، به این دلیل که 
همـواره  رعایت اصول بهداشـتی می تواند سـامت همـه افراد جامعه 

را در برابـر ایـن ویروس تامین کند.
کووید – ۱۹ ویروسـی اسـت که  به سـرعت از طریق قطرات تنفسـی 
از انسـان به انسـان یا از برخی حیوانات به انسـان منتقل می شـود و 
تجمعات افراد در مکان های بسـته، به سـرعت شـرایط را برای انتقال 

ایـن ویروس مسـاعد می  کند.
از نشـانه هـای ایـن بیمـاری مـی توان به سـرفه و تب شـدید اشـاره 
کـرد کـه در درصـدی از افـراد به التهاب ریه و نارسـایی کلیه منجر می 
شـود و دوره نهفتگـی ایـن بیمـاری یک تـا ۱۴ روز و گاهی تـا 2۳ روز 

نیز اعام شـده اسـت.
بـا توجـه به اینکه ویروس کرونا قابلیت سـرایت باالیـی دارد، بهترین 
راه بـرای قطـع زنجیـره انتقـال ایـن اسـت کـه هـر کسـی در خـود 
احسـاس بیمـاری کرد به پزشـک مراجعـه کند و از تمـاس با دیگران 

و حضـور در اجتماعـات و محـل کار پرهیـز کند.
همـه افـراد جامعـه بایـد بـا باال بردن سـطح اطاعـات، هوشـیاری  و 
رعایـت بهداشـت فـردی خـود نسـبت بـه قطـع زنجیـره انتقـال این 
بیمـاری عـزم خـود را جـزم کـرده تـا منجر به حـذف این بیمـاری در 

کشور شـود .
وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا تولیـد بروشـورهای 
آموزشـی از بیماری کرونا ویروس  توانسـته نسـبت به افزایش سطح 
آگاهـی جامعـه در کاهـش و کنتـرل این بیمـاری نقـش قابل توجه 

ای ایفـا کند .
اهمیت شست وشـوی دسـت ها با آب و صابون حتی از زدن ماسـک 
نیز خیلی بیشـتر اسـت، بر همین اساس اسـتفاده همه افراد جامعه 

از ماسـک توصیه نمی شـود و ضرورتی هم ندارد.
بایـد افـراد فاصلـه یک تـا ۱.5 متری را بـا بقیه افرادی که بـا آن ها در 
تمـاس هسـتند رعایت کنند و سـعی کننـد تماس ها و حضـور خود را 

در اجتمـاع کمتر کنند.
اسـتفاده از ماسـک برای افراد بیمار بمنظور جلوگیری از انتشار قطرات 
تنفسـی آنـان، الزم اسـت و سـایر افراد اگـر در اجتماع های فشـرده و 

متراکم نباشند اسـتفاده از ماسک الزم نیست.
در هـر مـکان عمومـی کـه دسـتمان را بـه جایـی زدیـم قبـل از اینکه 
دسـتمان را بـه صـورت، چشـم و دهـان بزنیم بایـد 2۰ ثانیه بـا آب و 

صابون بشـوییم.
اگـر آب و صابـون در دسـترس نبـود از ژل ضدعفونی کننده، پد الکلی 
و یـا الـکل 7۰ درجـه رقیق شـده می توانیـم اسـتفاده کنیـم و اگـر 
هیچ کـدام در دسـترس نبـود بایـد دسـتمان را بـه صـورت، چشـم و 

دهـان نزنیـم تـا بـه جایـی کـه آب و صابون باشـد برسـیم.
بـرای جلوگیـری از ابتـا بـه ویـروس کرونـا، به سـرعت پـس از ورود 
به خانه، دسـت های خود را بشـوییم و ضدعفونی کنیم؛ این کار را از 

همـه اعضای خانـواده بخواهیم.
بـا دسـتمال کاغـذی، هنـگام ُسـرفه یا عطسـه جلـوی دهان خـود را 

بگیریـم و سـپس دسـتمال را در سـطل زبالـه بیندازیم.
اشـیا و سـطوحی را کـه مرتب لمـس می کنیم ماننـد ریموت کنترل 

تلویزیـون، دسـتگیره درها و گوشـی همراه، تمیـز و ضدعفونی کنیم.
امیدواریـم بـا تـاش و همکاری همـه مردم و رعایت اصول بهداشـت 

فـردی ، هـر چـه زودتر این ویروس از کشـور  ریشـه کن شـود.

اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــروه  ــه کارگ ــاس مصوب ــر اس ــت: ب ــوی گف ــان رض خراس
ــوف  ــد، صن ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتانی تس ــتاد اس س
بوجــود  شــرایط  از  متضــرر  خدماتــی  شــرکتهای  و 
آمــده ناشــی از احتمــال شــیوع بیمــاری همه گیــر در 
ــه  ــوارض شــهرداری، بیم ــات، ع خصــوص "پرداخــت مالی
 و مطالبــات بانکــی" مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری خراســان 
رضــوی، علــی رســولیان در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــروه س ــر کارگ ــت اخی نشس
تولیــد خراســان رضــوی ویــژه رســیدگی بــه صنــوف 
مرتبــط بــا جامعــه هتلــداران، شــرکتهای گردشــگری، 
اتحادیــه شــرکتهای مســافربری و  اتحادیــه رســتوران داران 
اظهــار کــرد: در ایــن نشســت همــه دســت اندرکاران، 

صاحبــان صنــوف و شــرکتهای خدماتــی بــر آگاهــی 
ــه  ــردم ب ــامت م ــظ س ــه حف ــبت ب ــود نس ــاش خ و ت
ــد. ــد کردن ــا تاکی ــوع در فعالیته ــن موض ــوان مهمتری  عن
پیــرو  همچنیــن  و  شــرایط  ایــن  در  افــزود:  وی 
محدودیتهایــی کــه در بــازار عرضــه کاال و خدمــات بــه 
ــوف  ــده، صن ــود آم ــاری بوج ــیوع بیم ــال ش ــبب احتم س
و شــرکتهای خدماتــی بــا مشــکات جــدی مواجــه 
 شــده و کارکــرد آنهــا بــه شــدت افــت کــرده اســت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان 
رضــوی ادامــه داد: در نشســت مذکــور بــا حضــور مدیــران 
ادارات کل و ســازمانهای تامیــن اجتماعــی، امــور مالیاتــی، 
ــا،  ــن بانکه ــدن و همچنی ــراث فرهنگــی، صنعــت و مع می
توافقــی بــرای تســهیل در پرداخــت بیمه تامیــن اجتماعی، 
مالیــات، عــوارض و بازپرداخــت تســهیات بانکــی از 

ــت.  ــورت گرف ــی ص ــرکتهای خدمات ــوف و ش ــوی صن  س
ــد اداره کل  ــرر ش ــت مق ــن نشس ــرد:  در ای ــه ک وی اضاف
ــی  ــتهای حقوق ــوی لیس ــان رض ــی خراس ــن اجتماع تامی
مربــوط بــه کارکنــان هــر شــرکت یــا صنــف را بــه 
ــورت  ــه ص ــد، ب ــد دارن ــش از ۱5 کارمن ــه بی ــا ک ــژه آنه وی
ــورد  ــی در م ــد و تخفیفات ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــژه م وی
 پرداخــت مبالــغ اولیــه از ســوی آنهــا اعمــال کنــد. 
رســولیان افــزود: بــر ایــن اســاس لیســت حقوقــی 
ــکل  ــه مش ــی ک ــی و صنوف ــرکتهای خدمات ــدان ش کارمن
ســوی  از  معرفــی  صــورت  در  دارنــد،  مالــی  جــدی 
ــه می شــود.  ــری پذیرفت ــغ کمت ــا مبال ــه مربوطــه ب  اتحادی
مقــرر  همچنیــن  نشســت  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
بــه  رضــوی  خراســان  مالیاتــی  امــور  اداره کل  شــد 
اباغیه هــا و وصــول مالیاتهــای  مــدت ســه مــاه در 
ــر  ــه در ام ــی ک ــرکتهای خدمات ــوف و ش ــه صن ــوط ب مرب
پرداخــت دیــون خــود مشــکل جــدی دارنــد و مــورد 
همــکاری کــرده  هســتند،  مربوطــه  اتحادیــه  تاییــد 

باشــد. داشــته  زمینــه مســاعدت جــدی  ایــن  در   و 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان 
ــن نشســت  ــز در همی ــای اســتان نی رضــوی گفــت: بانکه
بــرای  تامیــن مالــی ویــژه"  توافــق کردنــد "کمیتــه 
وضعیــت  از  متضــرر  خدماتــی  شــرکتهای  و  صنــوف 
کنونــی را تشــکیل دهنــد تــا در تامیــن ســرمایه در 
ــود ــاعدت ش ــا مس ــهیات آنه ــت تس ــردش و بازپرداخ  گ
ــز  ــهرداری نی ــوارض ش ــت ع ــوزه پرداخ ــزود: در ح وی اف
مقــرر شــد طــی نشســتی بــا شــهردار مشــهد بــه صنــوف 
 و شــرکتهای خدماتــی کمکهــای الزم صــورت گیــرد.
رســولیان گفــت: نشســتهای کارگــروه ســتاد تســهیل و رفع 
موانــع تولیــد خراســان رضــوی برای رســیدگی بــه وضعیت 
صنــوف و شــرکتهای خدماتــی متضــرر از وضعیــت شــیوع 
ــا  ــت ت ــد داش ــه خواه ــر ادام ــاری همه گی ــی بیم احتمال
ــتان  ــارات اس ــررات و اختی ــن، مق ــب قوانی ــوان برحس بت
مســاعدتهای الزم صــورت گیــرد و پیشــنهادها بــرای رفــع 
موانــع در ایــن خصــوص بــه مرکــز کشــور ارســال شــود.

 حمایت از صنوف متضرر در خراسان رضوی 

خط تولید مواد ضدعفونی 
کننده در 1۳ کارخانه 

مازندران فعال شد
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معـاون 

مازنـدران گفـت: ۱۳ کارخانـه  تجـارت 

برخـی  تغییـر  و  تبدیـل  بـا  اسـتان 

خطـوط تولیـد، مـواد ضدعفونـی کننده 

می کننـد. تولیـد 

ایـن  افـزود:  نـژاد  یوسـف  علیرضـا 

کارخانـه هـا کـه تولیدکننـده شـوینده 

تولیـد  خـط   2 یـا  یـک  باشـند  مـی 

خـود را بـا تغییراتـی در سیسـتم بـه 

کننـده  ضدعفونـی  مـواد  تولیـد  خـط 

دادنـد. اختصـاص 

بـه شـرایط  بـا توجـه  ادامـه داد:  وی 

فعلـی و بـروز بیماری کرونـا ، تقاضای 

مـواد ضدعفونـی  خریـد  بـرای  مـردم 

کـه  اسـت  یافتـه  افزایـش  کننـده 

عمـده  ایـن خطـوط  فعـال شـدن  بـا 

مشـکات در ایـن زمینـه برطـرف مـی 

شـود.

مازنـدران  صنعـت  معـاون  بـه گفتـه  

نمـی تـوان در حـال حاضر آمـار دقیقی 

در  ضدعفونـی کننـده  مـواد  تولیـد  از 

ارائـه کـرد چـرا کـه براسـاس  اسـتان 

میـزان الـکل کـه بـه صـورت کشـوری 

ایـن  یابـد  مـی  اختصـاص  روزانـه 

. تولیـد خواهنـد کـرد  مجموعـه هـا 

وی گفـت : تمـام واحدهـای صنعتـی 

مازنـدران کـه  درگیـر بـا مسـائل کرونا 

افزایـش  بـا کار بـی وقفـه و  هسـتند 

کننـد  مـی  تـاش  کاری  شـیفت 

را  بخـش  ایـن  در  مـردم  کمبوهـای 

بکننـد. مرتفـع 

یوسـف نـژاد اضافـه کـرد : تـا پیـش 

از ایـن مازنـدران حتـی یـک کارخانـه 

تولیـد مـواد ضدعفونـی کننده نداشـت 

و نیـاز اسـتان از اسـتان هـای دیگـر 

تامیـن مـی شـد امـا در حـال حاضـر 

بـا تامیـن الـکل مـورد نیـاز واحدهـای 

نـوع  ایـن  تولیـد  خـط  کـه  صنعتـی 

مـواد را راه انـدازی کردنـد مـی تواننـد 

نیـاز اسـتان هـای دیگـر را نیـز تامیـن 

بکننـد پیـش از ایـن نیـز بـا تمهیـدات 

اخـذ شـده تنهـا کارخانه تولید ماسـک 

مازنـدران کـه در کاردشـت قـرار دارد 

ظرفیـت تولیـد خـود را 2 برابـر کـرده 

اسـت و روزانـه ۳۰ هـزار ماسـک تولید 

مـی کند و  بـه وزارت بهداشـت تحویل 

مـی دهـد .

نقش مردم در حذف کرونامازندران  مدیرکل کمیته امداداستان خراسان رضوی :

جشن نیکوکاری نماد همبستگی 
 ملی و وظیفه همگانی

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت:جشن نیکوکاری نماد همبستگی ملی و وظیفه همگانی است که 
 مشارکت عمومی آحاد مردم طلبیده می شود.

خراسـان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
نیکـوکاری  گفت:جشـن  رضـوی 
وظیفـه  و  ملـی  همبسـتگی  نمـاد 
همگانـی اسـت کـه مشـارکت عمومی 
شـود. مـی  طلبیـده  مـردم   آحـاد 
در  نهـاد  ایـن  فعالیتهـای  بـه  وی 
چهارمیـن دهه تاسـیس اشـاره کرد و 
افـزود: هفتـه احسـان نیکوکاری از ۱۰ 
اسـفندماه همزمـان با سراسـر کشـور 
در خراسـان رضوی باشعار " عید را به 
خانـه هایشـان ببریـم" کلیـد خوردکه 
کرونـا  ویـروس  شـیوع  بـه  باتوجـه 
پایگاههـای معابـر عمومـی، مدارس و 
 مصلـی هـای نمـاز جمعه حذف شـد.
نویـن  هـای  شـیوه  از  اسـتفاده  وی 
اقدامـات  از  یکـی  را  الکترونیکـی  و 
رونـد  تسـریع  در  اساسـی  بسـیار 
بـه محرومـان خوانـد  کمـک رسـانی 
و ادامـه داد: بـه ایـن منظور با شـیوه 
بسـترهای  از  غیرحضـوری،  هـای 
مشـارکت  جـذب  بـرای  الکترونیکـی 

هـای نیکـوکاران اسـتفاده مـی شـود 
تـا بـا همراهـی خیـران و اسـتفاده از 
ایـن روشـها سـال خوبـی رابـرای هم 
بزنیـم. رقـم  نیازمنـد  هـای   اسـتانی 
اولویـت  اینکـه  بیـان  بـا  آسـوده 
جشـن  بـرای  کمکهـا  آوری  جمـع 
و  غذایـی  سـبد  تهیـه  و  نیکـوکاری 
بهداشـتی خانـواده هـا، نقدی اسـت، 
تواننـد  مـی  نیکـوکاران  کـرد:  بیـان 
جشـن  در  مشـارکت  منظـور  بـه 
سرشـماره  بـه  را   2 عـدد  نیکـوکاری 
۳۰۰۰۳۳۳۳5۱ و یـا بـا شـماره گیری 
 *  ۱  *  ۰5۱  # ussd  عـدد  کـد 
۸۸77 *  ونیـز  واریـز وجـوه نقـدی 
بـه شـماره حسـاب  ۰۱۱۰76۹7۴۹۰۰۱ 
-۱2۴۰ مجـازی  کارت  شـماره  یـا  و 
شناسـه  بـا   6۰۳7-۹۹7۹-۰۰۰۰
واریـز  ۸۸۰۴۰۳7۳۸ نـزد بانک ملی 
 ایـران به نام کمیتـه امداد اقدام کنند.
وی یـادآور شـد: برنامـه ریـزی شـده 
تا پـس از برگزاری جشـن نیکوکاری، 

بگیـر  مسـتمری  هـای  خانـواده  بـه 
بـا  حمایتـی  هـای  بسـته  نهـاد  ایـن 
. شـود  اهـدا  نیکـوکاران   مشـارکت 
»مـن  پویـش  انـدازی  راه  از  آسـوده 
و  داد  خبـر  ام«  حامـی  یـک  هـم 
اظهـار کـرد: نیکـوکاران مـی تواننـد بـا 
۱۰ هـزار تومـان در قالـب ایـن  مبلـغ 
پویـش از کـودکان یتیـم و محسـنین 
حمایـت کننـد کـه بـه ایـن منظـور می 
سرشـماره  بـه  را  یـک  عـدد  تواننـد 
نماینـد. ارسـال   ۳۰۰۰۳۳۳۳5۱ 
خراسـان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
در  ویـروس  از شـیوع کرونـا  رضـوی 
باتوجـه  کـرد:  اظهـار  و  مشـهد گفـت 
تحـت  بیمـار   6۰۰۰ از  حمایـت  بـه 
اسـت  ضـروری  نهـاد  ایـن  حمایـت 
خـود،  مشـارکت  بـا  نیکـوکاران  تـا 
همچـون  را  اسـتان  امـداد  کمیتـه 
و  سـبد  تهیـه  در  گذشـته  سـنوات 
کننـد  همراهـی  بهداشـتی   اقـام 
آسـوده بـا بیـان اینکـه اجـرای طرح» 

2۰-2۰  « از 2۰ اسـفند آغـاز و در 2۰ 
فروردیـن بـه پایـان مـی رسـد، ادامه 
داد: امسـال در قالـب ایـن طـرح بـه 
صـورت ویـژه عـاوه بـر اجـرای نـذر 
سـامتی  بـرای  صدقـه  و  قربانـی 
هموطنـان،  در حـوزه اکـرام ایتـام و 
کمـک هـای خیرخواهانه و تهیه سـبد 
 معیشـتی نیازمنـدان اقدام می شـود.
رسـالت  اینکـه  بیـان  بـا  آسـوده 
کمیتـه امـداد توانمنـد کـردن خانواده 
بـه  بنـا  کـه  اسـت  نیازمنـدی  هـای 
ایـن  خدمـات  از  اقتصـادی  شـرایط 
نهـاد اسـتفاده مـی کننـد، افـزود: بـا 
دسـتگاه  و  مـردم  عمـوم  همراهـی 
خصوصـی  و  دولتـی  مختلـف  هـای 
مـی تـوان بـرای رفـع مشـکات ایـن 
خانـواده هـا قـدم هـای مثمرثمری را 
 برداشـت و آنها را به توانمندی رساند.
وی از افزایـش 2,5 برابـری اعتبارات 
اشـتغال در مقایسـه با سـال گذشـته 
گفـت و افـزود: تاکنـون 7۰ درصـد از 
ایـن اعتبارات جذب و به اشـتغالزایی 
اسـت. کـرده  کمـک   مددجویـان 
درمثلـث  را  امـداد  کمیتـه  آسـوده 
اقتصـادی اسـتاندار محتـرم خراسـان 
خلیـل  اقتصـادی  رضـوی،  معیـن 
پـروژه  کـرد:  اظهـار  و  اعـام  ابـاد 
اجـرا  شهرسـتان  ایـن  در  وسـیعی 
مناطـق  توانمندسـازی  بـه  شـده کـه 
شهرسـتان  روسـتایی  و  شـهری 
بـرای  همچنیـن  و  کنـد  مـی  کمـک 
کمیتـه  مددجویـان  زایـی  اشـتغال 
امـداد خلیـل ابـاد ۱۱ میلیـارد تومـان 
اسـت. شـده  داده  تخصیـص   اعتبـار 
خراسـان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
شناسـایی  اینکـه  اعـام  بـا  رضـوی 
مسـتعد  مددجویـان  بـرای  ۱۰۰خانـه 
و عاقـه منـد بـرای راه انـدازی خانـه 
قـرآن انجـام شـده اسـت، افـزود: بـا 
ایجـاد ایـن خانـه هـای قرآنـی قصـد 
داریـم تا آموزش های قرآنی را بدون 
هـدر رفتـن وقـت و هزینـه بـه درون 
خانـواده و محـات زندگی آنهـا ببریم 
بزرگسـاالن  و  کـودکان  باحضـور  تـا 
 خانـواده هـای قرآنـی شـکل بگیرنـد.
ایـن  و گسـترش  تعمیـم  از  آسـوده 
طـرح در صـورت موفقیـت بـه سـطح 
بـا  کـرد:  اظهـار  و  داد  خبـر  اسـتان 
اسـتفاده از ظرفیت موسسـات قرآنی 
ایـن خانـه هـا همچـون یک موسسـه 
شـامل  را  قرآنـی  فراینـد  قرآنـی 
و  روخوانـی  خوانـی،  روان  تجویـد، 
مفاهیـم آمـوزش میدهد که با شـیوع 

موقـت  صـورت  بـه  ویـروس کرونـا، 
اسـت. تعطیـل  مراکـز  ایـن   فعالیـت 
انـدازی  راه  نیکـوکاری  مراکـز  وی 
و  خودجـوش  را  اسـتان  سـطح  در 
کمیتـه  فقـط  کـه  دانسـت  مردمـی 
امـداد بـر فعالیـت هـای آنهـا نظـارت 
داد:  ادامـه  و  کنـد  مـی  راهبـری  و 
اکنـون بیـش از 26۰ مرکـز نیکـوکاری 
در اسـتان فعـال هسـتند کـه بیش از 
 6۰ مـورد آنهـا در مشـهد قـرار دارنـد.
 2۰۰ اکنـون  اینکـه  اعـام  بـا  آسـوده 
هـزار خانـوار از خدمات ایـن نهاد بهره 
منـد هسـتند، افزود: ۱7۰ هـزار خانوار 
مسـتمر بگیـر و ۳۰ هـزار خانـوار یـک 
یـا چنـد خدمتی هسـتند که در سـال 
مسـتمربگیر  مددجویـان  میـزان   ۹7
اسـت. بـوده  خانـوار  هـزار   ۱۴۰ 
وی جهیزیـه را یکـی از دغدغـه هـای 
ومددجویـان  امـداد  کمیتـه  اصلـی 
اظهـار  و  دانسـت  حمایـت  تحـت 
اهدایـی  کـرد: هرچنـد کمـک هزینـه 
اسـت  ناچیـز  نهـاد  ایـن  ازدواج 
نیکـو سـوی  از  ای  هدیـه   امـا 
نوعروسـان  بـه  نظـام  و  کاران 
پایـان  تـا  امیدواریـم  کـه  اسـت 
تحـت  نوعروسـان  همـه  سـال 
شـوند. بخـت  خانـه  راهـی   حمایـت 
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان، برخی 
از فعالیـت هـای ایـن نهـاد در سـال 
هـزار   2 سـاخت  شـامل  را  گذشـته 
مددجویـان  بـرای  مسـکونی  واحـد 
 ۹5۰۰ ایجـاد  روسـتایی،  و  شـهری 
فرصـت شـغلی و تشـرف بیش از ۱۰۰ 
هـزار زایـر مددجـو از سراسـر کشـور 
و  کـرد  عنـوان  مقـدس  مشـهد  بـه 
 2۱۰۰ تاکنـون   ۹۸ سـال  داد:  ادامـه 
واحـد مسـکونی شـهری و روسـتایی 
حمایـت  تحـت  مددجویـان  بـرای 
ایـن نهـاد در اسـتان سـاخته  واهـدا 
اسـت. یـا در حـال سـاخت  و   شـده 
مـردم  توجـه  پایـان  بـه  در  آسـوده 
خیـر و نوعدوسـت بـه جامعه سـالمند 
از  کثیـری  قشـر  و  حمایـت  تحـت 
بیمـاران صعـب العـاج کـه در بسـتر 
و  کـرد  تاکیـد  انـد  افتـاده  بیمـاری 
گفـت: بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس 
بهداشـتی  هـای  بسـته  کرونـا 
مـی  نیکـوکاران  نقـدی  وکمکهـای 
توانـد آرامـش وسـامت ایـن خانواده 
هـا را تامیـن و بـه سـامت خانـواده 
هـا وبهداشـت جامعـه کمـک شـایانی 

باشـد. داشـته 
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تا حاال فکر می کردم جواب یه زِن تنهارو کی 

میده حاال فکر می کنم جواب بچه شو کی 
میده...

اتوبوس شب

شهر خاموش کیهان کلهر
در تاالر وحدت

تاریخ شنبه 2۴ تا 26 اسفند برگزار می شود

رضا مارمولک : بهشت که زورکی نمیشه 
آقای فضلی!

اونقدر فشار میارید که از اونور جهنم میزنه 
بیرون!

مارمولک

دیالوگمجله کنسرت دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روز غم انگیزی كه كوروش بزرگ، 
بنیادگذار ایران از این دنیا رفتـ  

نگاهی کوتاه به اندیشه های او
كـوروش بـزرگ بنیادگـذار كشـور ایـرانـ  مـردی كـه 
عمـوم تاریخ نـگاران او را »اندیشـمند، انساندوسـت، 
دادگسـتر و مهربـان« توصیـف کـرده انـد در مـارس 
سـال 5۳۰ پیـش از میـاد فـوت شـد. وی یـازده 
سـال پـس از ایجـاد دولـت واحـدی از سـه طایفـه 
مهاجـرِ قـوم آریـن: پـارس، پـارت و مـاد، شـهر باِبل 
)واقـع در جنـوب غربـی عـراق امـروز و پایتخت یک 
امپراتـوری به همان نـام( را تصرف و در آنجا در اكتبر 
سـال 5۳۹ پیـش از میـاد ایجـاد جامعـه مشـترك 
المنافـع ایـران را اعـام كـرده بود ]به نوشـته پـاره ای 
از مورخـان، امپراتوری مشـترک المنافـع ایران[. طبق 
نوشـته برخـی از مورّخـان و تطبیـق تقویم هـا، فوت 
كـوروش در چهـارم مـارس ) مصادف با ۱۳ اسـفند( 

اتفـاق افتاد.
امپراتـوری ایران )جامعه مشـترک المنافـع( در زمان 
كـوروش كـه نـام او در غـرب بـا َقلـب تلفـظ حروف 
یونانی، سـیروس و سـایرِس، گفته می شـود از هند 
تـا مرمـره و از سـیردریا )رود سـیحون( تـا دریـای 
سـرخ امتـداد داشـت کـه پسـر او کامبیـر )کامبوزیـا 
= کامبوجیـا = کمبوجیـه( بـر وسـعت آن افـزود و 
داریـوش بـزرگ پدر ناسیونالیسـم ایرانی و پسـرش 
خشایارشـا قلمـرو ایران را گسـترش بیشـتری دادند 
کـه بیـش از دو قرن بزرگترین قـدرت و تنها اََبرقدرت 

جهـان بود بـا فرهنـگ و تمدنی درخشـان و بیمانند.
     كـوروش بـرای اخـراج طوایف آرال که از سـیردریا 
گذشـته وارد ُسـغدیانا و سرزمین پارسـیان در فرارود 
ایـن  بـه  بودنـد  ...( شـده  و  امـروز  )تاجیكسـتان 
منطقـه رفتـه بـود كـه بـه سـوی او كـه سـوار بـر ارّابه 
بـود و سـربازانش را در میـدان نبـرد هدایـت مـی 
كـرد زوبینـی پرتـاب شـد و ُعمـر وی پایـان یافت. با 
وجود درگذشـت كوروش، سـربازان او جنـگ را بردند 
و مهاجمـان را بـه آن سـوی سـیردریا عقـب راندنـد. 
]ُسـغد اینک یک ایالت تاجیکستان و فرماندارنشین 
آن، شـهر باسـتانی ُخَجنـد اسـت[. آرالـی هـا تمدنی 
عقـب مانـده و غیر قابـل قبول برای ایرانیان داشـتند 
و كـوروش مایـل بـه آلـوده شـدن ایرانیـان بـه ایـن 
تمـدن ]از جملـه همبسـتر شـدن علنـی با زنانشـان[ 
نبود. برخی از مورّخان درگذشـت کـوروش بزرگ را در 
منطقـه فـرارود نتیجه بیماری نوشـته انـد، نه اصابت 

زوبین.
 مؤسـس و پدر كشـور ایران كه مادرش از طایفه ماد 
و پـدرش از طایفـه پـارس بود در میـدان های جنگ، 
همیشـه در میان سـربازان بود و از آنان جدا نمی شد 
و )اگـر نوشـته مورخـان یونانی درسـت باشـد( جان 
خـود را بر سـر همیـن روش گـذارد. او بارها گفته بود 
كـه نباید سـرباز جـان بركف نهـد و بجنگـد و افتخار 
پیروزی نصیب شـاه شـود كه بـه دور از میدان جنگ 
در چـادر خـود درمیـان نیروهـای محافـظ و اسـبان 

آمـاده بـرای فرار می آسـاید.
جنـازه كـوروش همچنـان كـه وصیـت كـرده بـود بـه 

پاسـارگاد منتقـل و مدفـون شـد کـه آرامـگاه او تـا 
بـه امـروز باقـی مانـده و ایرانیـان پـس از 25 قـرن 
همچنان برای ادای احترام نسـبت به او به پاسـارگاد 
مـی رونـد. كـوروش در باِبـل و پس از صـدور اعامیه 
ای که امروزه از آن به عنوان نخسـتین منشـور اتحاد 
ملـل و حقوق بشـر نـام برده می شـود وصیـت کرده 
بـود، صـرف نظـر از محـل مـرگ او، باید در پاسـارگاد 
دفن شـود. کـوروش هنگام تعیین محـل دفن خود، 
از ایـن كه برای مدتی بسـیار طوالنی، جسـد او قطعه 
زمینـی را از ثمر دادن باز مـی دارد از مردم ایران ]قبا[ 
پـوزش خواسـته بـود. اگر اندیشـه و تـاش کوروش 
نبـود، کشـوری بنـام ایـران هم بـه وجود نمـی آمد و 
... و بایـد سپاسـگزار او بـود. برخـی کـه تفکّـر عمیق 
ندارنـد نسـبت به انتقال جسـد کـوروش از فـرارود به 
پاسـارگاد تردیـد دارنـد. اینـان بایـد بداننـد که پیش 
از پیدایـش یخچـال صنعتـی و مومیایـی کـردن بـه 
شـیوه مـدرن، اجسـاِد هـزاران َتـن از بـزرگان ملـل را 
از نقطـه ای بسـیار دوردسـت بـه محل تعیین شـده 
انتقـال داده و مدفـون سـاخته انـد. دفن اسـتخوانها 
کافـی بـود. بـرای مثـال؛ جسـد ناپلئـون بناپـارت را 
دههـا سـال پـس از فـوت، از جزیـره سـنت هلنـا در 
اقیانـوس اطلـس به فرانسـه منتقـل کردنـد و جنازه 
آغامحمدشـاه قاجـار را از ایـران به عـراق جهت دفن. 
همچنیـن بایـد دانسـت کـه ایرانیـان باسـتان بـرای 
حفـظ محیـط زیسـت از آلودگـی، پـس از دخمـه 
گـذاری اجسـاد، تنها اسـتخوانهای یک مـرده را دفن 

مـی کردند. 

کتاب کبوتر انگلیسی
نویسنده: استفن کلمان
ترجمه: محمد جوادی

انتشارات: نشر افق

نمایش یه گاز کوچولو
در تئاترشهر - سالن سایه

از تاریخ 2۸ بهمن تا 26 اسفند اجرا می شود
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قیمـت و قیمـت گـذاری خـودرو عاوه بـر جذابیت های رسـانه 
ای و اقبـال مخاطبـان از اخبـار آن، در سـال هـای اخیـر محـل 
اظهارنظرهـای گوناگـون و حتـی مناقشـه های فراوانـی نیز بوده 
اسـت. در همین راسـتا و در حالی که قیمت خودروهای ساخت 
داخـل بیـش از یـک سـال اسـت ثابـت مانـده و خودروسـازان 
افزایشـی در بهای محصوالت خود نداشـته اند، اما قیمت ها در 

بـازار آزاد، مسـیر صعودی داشـته اند. 
جـدا از شـرایط و قواعـد پیچیـده و گاه عجیبـی کـه بـر تعییـن 
قیمـت خودروهـا در بـازار کشـور حاکـم اسـت، اصـول ابتدائـی 
اقتصـاد، حاکـی از آن اسـت کـه قیمت زمانی افزایـش می یابد 
کـه تقاضـا بـر عرضه پیشـی بگیرد و تعـداد درخواسـت ها برای 
خریـد محصـول بیشـتر از خودروهایـی باشـد که به بـازار عرضه 
می شـود. این شـرایط طی یکسـال گذشـته در بازار خودرو ایران 
هـم حاکم بوده و بحران خودروسـازی پـس از اثرگذاری تحریم 
های نیمه دوم سـال ۹7، تولید و عرضه را تا یک سـوم کاهش 

داد و بـی ثباتـی بـازار از همـان روزها آغاز شـد. 
آمـار نشـان می دهـد در آذر و دی ماه ۹7 مجموع تیراژ تولید در 
دو خودروسـاز بزرگ ایران به زحمت به هزار دسـتگاه در روز می 
رسـید؛ در حالیکـه ایـن عـدد در شـرایط عـادی نزدیـک به چهار 

هـزار خودرو در روز بوده اسـت. 
پیش فروش همزمان با تهدیدهای تحریمی

نخسـتین نشـانه های بحـران در بازار خـودرو از همیـن جا بروز 
کـرد چـرا کـه مدیران و تصمیـم گیران وقـت صنعت خـودرو، با 
وجـود تهدیدهـا و خط نشـان کشـی هـای آمریکا بـرای خروج 
از برجـام و اجـرای دوبـاره تحریـم هـا، تمهیـدی بـرای مقابله با 
آن درنظـر نگرفتنـد و به صورت شـگفت انگیـزی، پیش فروش 
محصوالت را  براسـاس همان شـرایط غیرتحریمی ادامه دادند. 
چالـش برانگیزتـر آنکه، فروش محصوالت مشـترک با شـرکای 
خارجـی نیـز به صورت گسـترده در دسـتورکار خودروسـازان قرار 
داشـت. محصوالتـی که پـس از خروج شـرکت هـای اروپائی و 
حتـی چینـی از ایـران امـکان تولید آنهـا و ایفای تعهـدات دیگر 
وجـود نداشـت و موجی از نارضایتـی ها، اعتراض ها و تجمعات 
توسـط خریـداران این محصـوالت به راه افتـاد. بماند که گروهی 

از فرصـت طلبان و آنان که منافع شـخصی یا گروهـی خود را در 
تخریـب و تخطئـه صنعـت خـودرو می دیدنـد نیز بـر این موج 

سـوار شـده و آب بـه آسـیاب ایـن اعتراض ها مـی ریختند. 
سلیمانی سایپا را با ۵40هزار تعهد تحویل گرفت

به هر روی، خودروسـازان کشـور واپسـین ماه های سـال ۹7 را 
بـا تولیـدی انـدک در برابر تعهدات فراوان سـپری کردند و تاخیر 
در تحویـل خودروهـای فروخته شـده توسـط مدیـران قبلی، به 
مهمتریـن چالـش تیم هـای مدیریتی جدیـد به ویـژه در گروه 
خودروسـازی سـایپا تبدیل شـد. به گفته سـیدجواد سـلیمانی، 
در بهمن ماه گذشـته که وی سـکان هدایت سـایپا را در دسـت 
گرفـت، 5۴۰ هـزار تعهد در این گروه خودروسـازی وجود داشـته 
اسـت. بیـش از نیـم میلیـون خـودروی فروختـه شـده توسـط 
مدیـران قبلـی در حالـی بـود کـه تولیـد نیز بـه کمتریـن میزان 
رسـیده بـود و از ایـن تولیـد، تعـداد قابل توجهی هـم به صورت 
ناقـص و بـا کمبود قطعه تولید و در پارکینگ ها پارک می شـد! 
تلفیـق خودروهـای ناقـص، مشـتریان ناراضـی و عطش شـب 
عیـد بـازار خـودرو بـه هیـچ وجه شـرایط مسـاعد و مناسـبی را 

نمی توانسـت فراهـم کند.
خودروسازی یعنی هنر برنامه ریزی

خودروسـازان برای عبور از این گذرگاه سـخت نیـاز به راهکارهای 
اساسـی، برنامـه هـای کوتـاه مـدت بـرای مدیریـت بحـران و 
احتمـاال راهبردهـای میان مـدت و بلندمدت بـرای جلوگیری از 
تکرار این شـرایط داشـتند. گفته می شـود سـیدجواد سلیمانی، 
مدیرعامل گروه سـایپا در نخسـتین روزهای حضور خود در این 
گـروه بـه مدیرانـش گفته اسـت کـه "خودروسـازی یعنـی هنر 
برنامـه ریـزی" و از همکارانـش خواسـته تا براسـاس این اصل، 
برنامـه ریـزی دقیـق و اصولـی را در دسـتور کار خود قـرار دهند. 
او در نخسـتین گام بـا همراهی قطعه سـازان بـه تقویت زنجیره 
تامیـن سـایپا پرداخـت و نتیجه ایـن رویکرد در سـایپا این بود 
کـه تولیـد از نخسـتین مـاه های سـال۹۸ بـه نزدیکی هـای دو 
هزار دسـتگاه در روز رسـید. برنامه میان مدت سلیمانی و سایپا 
کاهـش وابسـتگی خطـوط تولیـد به قطعـات خارجی بـود و در 
اجـرای آن "پویـش ملـی بومی سـازی قطعـات خـودرو" را اجرا 

کردنـد. سـلیمانی بـرای بلندمـدت هـم تنـوع و تحـول در سـبد 
محصـوالت سـایپا را در دسـتور کار قـرار داد. خـروج پرایـد بـه 
عنـوان پرتیراژتریـن و در عیـن حـال پرحاشـیه تریـن محصول 
دو دهـه اخیـر سـایپا، جراحـی بـزرگ نارنجی بـود و جایگزینی 
محصـوالت جدیـد در سـطح کیفی و امکانات بـاال تکمیل کننده 
ایـن پـازل مدیریتـی. حاال پـس از یکسـال از روزهـای بحرانی، 
سـایپا محصوالتـی را بـرای بازدیـد ریاسـت جمهـوری و هیـات 
دولـت بـه حیاط پاسـتور می برد که نخسـتین پیـام آن، "تحول 

بزرگ" اسـت.
کوچ سهمگین نقدینگی به بازار خودرو

بـا وجـود اقداماتـی کـه خودروسـازان بـرای مدیریت بحـران در 
تولیـد و عرضـه انجـام دادند امـا ایجاد اختاف در بهـای کارخانه 
و قیمـت بـازار، باعـث شـد تـا خـودرو خواهـان پیـدا کنـد. از 
سـوی دیگـر بحـران هـای بـازار سـکه و ارز نیـز باعث شـده بود 
بانـک مرکـزی و دسـتگاه هـای ذیربط بـا معامات ایـن حوزه، 
محدودیـت هایـی ایجـاد کننـد. از ایـن رو، سـرمایه هـای خـرد 
موجـود در سـطح جامعـه از بـازار سـکه و ارز صرافـی هـا فاصله 
گرفـت. مسـکن هم که سـرمایه گـذاری کان به شـمار می آمد 
و قـدرت نقد شـوندگی اندک آن، جذابیتـی را برای حضور و ورود 
سـرمایه های خرد و میلیونی نداشـت. بورس و بازار سرمایه نیز 
بـه دلیـل تخصصـی بـودن، اقبالی از سـوی عامه مـردم به خود 
ندیـد و در نتیجـه، نقدینگی موجود در سـطح جامعه "دربسـت؛ 
بـازار خـودرو" را فریـاد کشـید. دبیـر انجمـن صنایـع همگـن 
نیرومحرکـه و قطعـه سـازان در گفـت وگو با یکـی از روزنامه ها، 
از کوچ نقدینگی 2هزار و 2۰۰ هزار میلیارد تومانی به سـمت بازار 

خـودرو و سـایر کاالهـا خبر داده اسـت! 
بررسـی ایـن رونـد در یکسـال گذشـته از یـک رونـد نامیمـون 
حکایـت دارد، چـرا کـه هر چه ورود این نقدینگی به بازار بیشـتر 
مـی شـد، تقاضـا برای خرید خـودرو نیز فزونی داشـت و عرضه 
بیشـتر از قبـل در برابر تقاضا سـر فـرود می آورد. بـر هم خوردن 
تعـادل عرضـه و تقاضـا به افزایش لجام گسـیخته قیمت ها در 
بـازار منجـر مـی شـد و واسـطه گری، دسترسـی مصـرف کننده 
واقعـی بـه کاالیـی بـه نـام خـودرو را محـدود و محدودتـر مـی 
کـرد. نکته تاسـف برانگیز دیگر آنکه اختـاف قیمت قابل توجه 
در بـازار آزاد، باعـث شـد تـا برخـی از مشـتریانی کـه در ابتـدا بـا 
نیـت خریـد و اسـتفاده شـخصی، اقدام بـه خرید خـودرو کرده 
انـد نیـز بـرای کسـب سـود، فروشـنده خـودرو شـوند و با سـود 
حاصل از آن، سـودای ثبت نام و سـودی دیگر در سـر بپرورانند. 
از اعـام عـدد دقیـق بـه دلیـل جلوگیـری از ایجـاد جـو روانـی 
در سـطح جامعـه خـودداری مـی کنیـم امـا آمارهـای محرمانه 
اعـام شـده حکایـت از آن دارد کـه در بهمـن مـاه ۹۸ ورود چند 
میلیـون آی.پی )کاربر( به سـایت فـروش اینترنتی محصوالت 
دو خودروسـاز ثبـت شـده، حـال آنکـه تعـداد خودروهـای قابل 
عرضـه )فـروش( در ایـن مـاه به یکصد هـزار دسـتگاه نیز نمی 

رسـیده است. 
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نظـارت بـر بازار و چاره اندیشـی بـرای تنش های بـازار در حیطه 
اختیـارات و وظایـف خودروسـازان نیسـت و متولیـان دیگـری 

دارد امـا سـاپیا و ایران خودرو بـه عنوان بزرگترین تولیدکنندگان 
خـودرو کشـور همـواره تـاش کـرده اند بـرای تنظیـم این بـازار 
نقـش آفرینـی کننـد. تاشـی کـه بیشـتر در حـوزه هـای درون 
بنگاهـی خاصـه شـده و مدیریت عوامـل بیرونی موثر بـر بازار، 
خـارج از تـوان آنهـا بـوده اسـت. "عرضـه" خـودرو، اگـر نگوئیـم 
تنهاترین اما دسـتکم مهمترین ابزار نقش آفرینی خودروسـازان 
داخلـی در تنظیـم بـازار بوده اسـت. هر چند که برخـی منتقدان 
و رسـانه هـا، گاهـی خودروسـازان را بـه عـدم عرضه مناسـب با 
هـدف افزایـش قیمت هـا در بازار متهم می کننـد اما یک عامل 
منطقـی و یـک گزینـه آمـاری مـی توانـد خودروسـازان را از این 
اتهـام مبـرا کنـد. نخسـت آنکـه افزایـش قیمـت هـا در بـازار در 
شـرایطی کـه بهـای محصوالت خودروسـازان از سـوی دسـتگاه 
هـای ذیربـط ثابـت مانده و روی یک عدد مشـخص یخ بسـته 
اسـت! هیچ سـود و منفعت مالی را برای آنان به دنبال نخواهد 
داشـت، بلکه به دلیل افزایش تقاضا و سـخت شـدن دسترسی 
مصـرف کننـده واقعی به محصوالت، نارضایتی مشـتری و لطمه 
خـوردن بـه تصویر ذهنی جامعـه را نیز به دنبال خواهد داشـت. 
عـاوه بـر ایـن، آمارهـای رسـمی اعـام شـده از تیـراژ تولیـد و 
میـزان عرضـه و تحویـل خـودرو بـه مشـتریان در سـال ۹۸ نیز 
نشـان مـی دهـد که گـروه خودروسـازی سـایپا حتـی بیش از 
میـزان تولیـدی خود، خـودرو به مشـتریان تحویل داده اسـت. 
ایـن میـزان بیشـتر تحویل نسـبت بـه تولیـد، ناشـی از تکمیل 
تحویـل خودروهـای ناقـص تولیـد شـده در اواخـر سـال ۹7 به 
مشـتریان بـوده اسـت کـه در کل، گویای این واقعیت اسـت که 
سـایپا در حـد تـوان خـود بـرای افزایش عرضه خـودرو بـه بازار 

تـاش کرده اسـت. 
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عـاوه بـر افزایـش عرضه و تاش بـرای متعادل کـردن عرضه و 
تقاضـا، خودروسـازان اعـام کرده انـد در فروش هـای انیترنتی 
خـود هـم بـه دنبـال این هسـتند کـه راه هایی را پیـش بگیرند 
کـه تـا حـد امـکان، کار بـرای نقش آفرینی واسـطه هـا و دالالن 
سـخت شـود. آنطور کـه گروه خودروسـازی سـایپا اعـام کرده، 
آنهـا ۹ راهـکار را بـرای مقابلـه با واسـطه گـری در بازار خـودرو در 

پیش گرفتـه اند. 
نارنجـی هـا در ابتـدا بـرای هر کدملی، سـهمیه یک ثبـت نام را 
در نظـر گرفتنـد، بـه این معنا که هـر کدملی در هـر ۱۸ ماه فقط 
یکبـار مـی تواند از سـایپا خـودرو بخـرد. اقدام بعدی سـایپایی 
ها، همسـان سـازی بانک اطاعات مشـتریان خود با خریداران 
خودروهـای ایـران خـودرو بـود تا ایـن محدودیت بـرای آنها هم 
اعمـال شـود و کسـانی کـه در ۱۸ مـاه گذشـته از ایـران خـودرو، 
خریـد داشـته انـد نیـز نتواننـد در طرح هـای فـروش اینترنتی 

سـایپا ثبت نـام کنند. 
اجـرای محدودیـت ثبـت نـام بـرای افـزاد زیـر ۱۸ سـال نیـز از 
دیگر اقدامات سـایپا بوده اسـت تا واسـطه ها نتوانند با کدملی 
کـودکان و نوجوانـان اقـدام به ثبت نـام در طرح هـای فروش و 

پیـش فروش سـایپا کنند. 
عـاوه بـر ایـن اقدامـات در حـوزه هـای کدملی و سـن ثبت نام 
کننـدگان، سـایپا محدودیـت هایـی نیـز بـه لحـاظ جغرافیائـی 

در نظـر گرفتـه کـه مهمتریـن آنها یکسـان بودن کدپسـتی ثبت 
نـام کننـده و نمایندگـی در یـک اسـتان اسـت. به عبـارت دیگر 
کدپسـتی مشـتری و نمایندگی عرضه کننده خودرو باید در یک 
اسـتان باشـد. بـا اعمال این محدودیت، واسـطه هـا نمی توانند 

سـهمیه نمایندگی های سـایر اسـتان ها را اشـغال کنند. 
گـروه خودروسـازی سـایپا بـرای کاهش نقش آفرینی واسـطه 
هـا، تمهیداتـی نیـز در زمـان ثبـت نام اندیشـیده اسـت. از آنجا 
کـه برخـی افـراد با طراحـی برنامه هـای نرم افزاری، سـعی می 
کننـد فرآینـد وارد کـردن اطاعـات در فـرم هـای اینترنتی ثبت 
نـام را با سـرعت بیشـتری طی کنند، سـایپا در فرآینـد ثبت نام 
هـای خـود در چنـد مرحله وارد کردن کدهای امنیتی موسـوم به 
کپچـا و ریکپچای را گنجانده اسـت. ایـن کدها کاما متغیر بوده 
و کاربـر الزامـا بایـد آنها را به صورت دسـتی و هوشـمند وارد کند 
و امـکان گنجانـدن آنهـا در برنامه های نـرم افزاری وجـود ندارد. 
عـاوه بـر این، واحد فناوری اطاعات سـایپا ترتیبـی اتخاذ کرده 
تـا بخـش هـای وارد کردن اطاعات فرد ثبـت نام کننده متغییر 
باشـد؛ بـه این معنـا که از محـل هـای ورود نام، نـام خانوادگی، 
نـام پـدر، کدملـی و .... لزوما به همین ترتیـب و به صورت ثابت 
نباشـد و در هـر بـار ورود بـه صفحـه ثبت نـام ترتیـب متفاوتی 

باشد.  داشته 
گذشـته از 6 راهـکار ذکـر شـده، گروه خودروسـازی سـایپا سـه 
تمهیـد دیگـر هـم برای پـس از ثبـت نام اندیشـیده تا واسـطه 
هـا نتواننـد از اختاف قیمت ها در بازار سـودجویی کنند. سـایپا 
امـکان صلـح و انتقـال حوالـه پـس از ثبت نـام به فـرد دیگر را 
غیرفعـال کـرده اند و خریـداران نمی توانند امتیـاز ثبت نام خود 
را بـه فـرد دیگـری بفروشـند. همچنیـن آنهـا بـه فـرد ثبـت نام 

کننـده نیـز اجـازه نمـی دهند پـس از تکمیـل فرآیند ثبـت نام، 
اطاعـات درج شـده قبلـی را ویرایـش کننـد و بـه نام شـخص 

دیگـری تغییـر دهند. 
نهمیـن اقدام سـایپایی ها نیز به مرحله پـس از خرید و تحویل 
خـودرو برمـی گـردد. اقدامی که مسـتلزم صرف بودجـه و اعتبار 
هـم بود اما سـایپا در شـرایط سـخت تامین نقدینگـی، به جان 
خریـد تـا گامـی در جهـت تامیـن رضایـت مشـتریان برداشـته 
باشـد. ایـن گـروه خودروسـازی در فـروش هـای فـوری مـاه 
هـای اخیـر خود، تسـهیات ۴ تا ۱۰ میلیون تومانـی برای برخی 
محصـوالت خـود در نظـر گرفـت تـا به واسـطه این تسـهیات، 
سـند خـودرو را تـا یکسـال در رهـن شـرکت نگـه دارد. بـا ایـن 
روش، خریـدار عمـا تـا یکسـال نمی توانـد خودرو را بفروشـد. 

در انتظار کاهش
و آخـر اینکـه با وجود این اقدامات، واسـطه گری در بـازار خودرو 
بـه صفـر نرسـیده و تقاضـای کاذب فراوانـی در بازار وجـود دارد. 
بـا ایـن وجـود، در یکـی دو هفتـه اخیر شـاهد توقـف التهاب و 
افزایـش حبـاب قیمت ها بودیـم و در برخی محصوالت کاهش 
چنـد میلیونـی قیمـت را نیـز شـاهد بودیـم. به نظر می رسـد با 
اقدامـات خودروسـازان در حـوزه هـای مختلف و گـذار از التهاب 
بـازار همیشـه داغ اسـفند، آرامش بیشـتری بـر این بـازار حاکم 
شـود. حـال آن کـه واسـطه هایـی کـه در مـاه هـای گذشـته 
خودروهـا را بـه امیـد فروش در شـب عید و سـودهای آنچنانی، 
نگـه داشـته انـد، مـی داننـد که اگـر ایـن محصـوالت را تا هفته 
سـوم اسـفند نفروشـند،  خودروها روی دسـت شـان می ماند 
و در بـازار راکـد بهـار خریـداری بـرای آن وجـود نـدارد؛ مخصوصا 

اینکـه خـودرو مدل سـال گذشـته خواهد شـد!

خودروسازان در برابر واسطه های بازار خودرو چه کرده اند؟
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