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در هفتـه هـای گذشـته بـار دیگر تنش هـا در ادلب افزایـش یافته که 
ورود نظامیـان ترکیـه به این منطقه، تحرکات تروریسـت ها و کشـته 

شـدن غیرنظامیان اوضاع را متشـنج تر کرده اسـت.
اگرچـه رجـب طیـب اردوغان در تمـاس تلفنی اخیر خـود با والدیمیر 
پوتیـن همتـای روسـی خـود بـر اجـرای توافـق سـوچی تاکیـد کرده 
اسـت اما از سـال 2018 که این توافق بین مسـکو و آنکارا حاصل شـد 
ترکیـه بـه وعده خود برای خروج و یا خلع سـاح شورشـیان مسـلح 
بـدون جنـگ و خونریـزی عمل نکرد. با پافشـاری ترکیـه برای حفظ 
نیروهای مخالف مسـلح، وقوع چنین حوادثـی در روزهای اخیر قابل 
پیـش بینـی بـود. به ویـژه اینکه ادلب برای سـوریه از اهمیـت ویژه و 

اسـتراتژیک برخوردار است.
پرسشـی که شـاید در این برهه مطرح شـود این اسـت که چرا تنش 
هـا در ایـن مقطـع زمانـی شـدت یافتـه اسـت؛ در پاسـخ بایـد گفت 
کـه اوج تنـش هـا از جایـی آغـاز شـد کـه 33 تـن از سـربازان ترکیه 
شـامگاه پنجشـنبه طی حمات هوایی روسـیه کشـته شـدند و شمار 
دیگـری نیـز زخمی شـدند و دلیل آن هم این اسـت کـه روس ها در 
صحنـه سـوریه در حـال تبدیل شـدن بـه اصلی ترین بازیگر هسـتند 
و از همیـن رو مقابلـه بـا بلندپـروازی هـای ترکیـه نیز امـری طبیعی 

بـه نظر می رسـد.
از طـرف دیگـر ترکیـه نیز به دنبال حضور بلندمدت در سـوریه نیسـت 
و تنهـا خواسـتار حفظ نفـوذش در دوران پس از جنگ داخلی اسـت. 
بخشـی از نیروهای مخالف در ادلب نیز رابطه فرهنگی و سیاسـی با 
ترکیـه دارنـد و آنـکارا نیز می کوشـد تـا این نیروهـا را بتواند همچنان 
در خـاک سـوریه حفـظ کنـد تـا در این راسـتا نیروهای مخالـف را در 
فرآیند سیاسـی آینده سـهیم کند تا بدین واسـطه بتواند نفوذ خود را 

در سـوریه همچنان تداوم بخشـد.
در ایـن بیـن ایـران نیـز بـر برگـزاری نشسـت آسـتانه در این شـرایط 
حسـاس کنونـی بـه منظـور مدیریت فضـای متشـنج موجـود و آرام 
سـازی آن در اسـرع وقـت تاکیـد دارد، موضوعـی کـه روسـیه نیـز در 
مذاکراتـش بـا ترکیـه به دنبال آن اسـت و طی گفـت و گوهای انجام 
شـده مسـکو و آنکارا نیز بر کاهش تنش ها توافق کردند. در آن سـو 
ناتـو نیـز بـرای حمایـت از ترکیـه وعـده داده اما تا کنون عملی نشـده 
اسـت و بنابرایـن بایـد گفـت که بـرای مدیریـت این فضای متشـنج 
تـوپ در زمین روسـیه و ترکیه اسـت که در آینده باید دیـد آیا این دو 

کشـور بـه توافقـی دسـت خواهند یافت یـا خیر.
شـرایط ترکیـه بـه گونـه ای اسـت کـه دسـت ایـن کشـور بـرای ادامه 
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بالتکلیفی قرق بانان جنگل های شمال
کارگران حفاظت از جنگل های شمال کشور که نگران معیشت و امنیت شغلی خود هستند، 

 میان شرکت های پیمانکاری و دولت پاسکاری می شوند
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تاالب »گروس« 
مهاباد میزبان غاز های 

مهاجر خاکستری
رئیس اداره حفاظت 

محیط زیست شهرستان مهاباد 
گفت: اولین دسته از غاز های 

خاکستری میهمان تاالب 
گروس این شهرستان شدند.

۲۳۳۶ به ویروس 
کرونا مبتال شدند

براساس آخرین آمار جمع آوری 
شده ۸۳۵ مورد قطعی به 

مبتالیان اضافه شده است. ۱۱ نفر 
نیز فوت شده اند با این حساب 

در مجموع ۲۳۳۶ نفر به صورت 
قطعی به کرونا مبتال شده اند و 

۷۷ نفر نیز جان باخته اند و ۴۳۵ 
نفر نیز بهبود یافته اند.
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یادداشت  مهمان
رحمن قهرمانپور

تهران
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نام سازنده دوتار سنتی در لیست 
»گنجینه زنده بشری«

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
از ثبِت نام »ذوالفقار بیتانه« سازنده دوتار سنتی  در شهر فردوس 

خراسان جنوبی در فهرست ملی گنجینه زنده بشری  خبر داد.

 محسنی اژه خبر داد:

تعویق زمان رسیدگی 
دادگاه ها تا پایان فروردین ۹۹

لینک خرید نسخه الکترونیک

باتوجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور و ناقـل بـودن 
پسـماندهای پزشـکی و بیمارسـتانی مدیریت این بخش در 
زمـان حاضـر از اهمیـت مضاعـف برخـوردار اسـت کـه بیـش 
 از پیـش بایـد مـورد توجـه مـردم و متولیـان قـرار گیـرد.
برای تحقق اصل 50 قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران و 
به منظور حفظ محیط زیسـت کشـور از آثار زیانبار پسـماندها 
و  و سـازمان ها  وزارتخانه هـا  آنهـا، همـه  بهینـه  و مدیریـت 
موسسـات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که  
شـمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکر نام اسـت و همه شـرکت ها 
و موسسـات و اشـخاص حقیقی  و حقوقی موظفند مقررات و 
 سیاسـت های مقرر در قانون مدیریت پسـماند را رعایت کنند.
بـا توجـه به گسـترش ویـروس کرونا در کشـور ضـرورت دارد 
بـرای مدیریـت اجرایی پسـماندهای عادی و پزشـکی تدابیر 
و ماحظـات ویـژه ای در همـه مراحـل و چرخـه تولیـد تا دفع 

نهایـی پسـماندها بـا جدیـت و دقت اعمال شـود.

رنا
 ای

س :
عک

برای مدیریت اجرایی پسماندهای 
عادی و پزشکی تدابیر و مالحظات 
ویژه ای در همه مراحل و چرخه 
تولید تا دفع نهایی پسماندها با 
جدیت و دقت باید اعمال شود

اهمیت مضاعف 

پسماند پزشکی

45 و

آگهی تجدید مناقصه عمومی

موضوع مناقصه : انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی
مهلت دریافت اسناد: تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 9۸/۱۲/۲۱

محل دریافت اسـناد: بلوار شـهید آیت ا... صدوقی – شرکت معادن زغالسـنگ کرمان – امور قراردادها 
سرکار خانم خراسانی

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ۶۲۵/000/000 ریال
تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 99/0۱/09

تاریخ گشـایش پاکتها: بازگشـائی پاکـت ب و ارزیابی کیفی مورخـه 99/0۱/۱0 و بازگشـائی پاکت الف و 
ج مورخ 99/0۱/۱۱

مبلغ خرید اسناد: ۳00/000 ریال به حساب ۳۱۴۸۲۱0۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی
تلفن تماس 0۳۴۳۲۱۱۷۷۲۶

نوبت دوم

مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 

آگهي مناقصه عمومي                          
شماره ۹8/7۶/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد" انتخـاب پیمانكار جامـع پروژه هـای عمرانی" 
خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی انجـام دهـد . لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و 
فنـی  را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت - مناقصـه و مزایـده  دانلـود نمایند . 
مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی ۱۴ روز دوشـنبه مـــورخ 9۸/۱۲/۲۶ در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهـران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محـل اجرای پـروژه روز دوشـنبه مورخ 
9۸/۱۲/۱9 بـرای متقاضیـان الزامـی می باشـد ، الزم بـه ذكـر اسـت شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یـا 

مدیریت قراردادها و معامالت قبـول پیشـنهادات مختـار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اطالعیه لغو مناقصه
ــوزه  ــاده در ح ــر پی ــل عاب ــتگاه پ ــداث ۳ دس ــروژه  اح ــه پ مناقص
ــوب  اســتحفاظی اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جن
ــماره  ــت اول ش ــاپ نوب ــف/9۸/۴۶ چ ــماره ۲۲/ال ــه ش ــان  ب کرم

ــردد . ــی گ ــو م ــورخ ۱۳9۸/۱۲/۱0 لغ ــنبه م ــی ۱۶۷9 ش پیاپ

تنش ها بسـته اسـت و به نظر می رسـد آنها از روسیه 
امتیـازات حداقلـی بگیرنـد و روسـیه نیـز در ایـن بین 
امتیازاتـی بدسـت آورد. آنـکارا نیـز بـه حفـظ بخشـی 
از نیروهایـش در ادلـب اکتفـا خواهـد کـرد چـرا کـه 
وضعیـت سیاسـی ترکیـه در داخـل نیز پس از کشـته 
شـدن چندیـن نیـروی نظامی ملتهـب شـده و احزاب 
سیاسـی ابراز نگرانی کرده اند. از همین رو اردوغان نیز 
بـرای مدیریت افکار عمومـی حماتی را علیه نیروهای 
سـوریه ترتیب داد اما تجربه نشـان داد که اردوغان در 
شـمال سـوریه نیـز عاقه ای به تـداوم جنگ نـدارد. از 
طرفـی وضعیـت اقتصـادی ترکیه نیز آنچنـان مطلوب 

نیسـت تا بتواند حضوری بلندمدت را در سـوریه داشته 
باشـد. بنابراین تنهـا گزینه ای که اردوغـان می تواند به 
آن اکتفـا کند حمایت از بخشـی نیروهـای طرفدار خود 
در سـوریه اسـت و حتی ممکن اسـت به خلع سـاح 
آنـان نیـز راضـی شـود. بنابراین نمـی توان متصـور بود 
که در آینده شـاهد جنگی تمام عیار در منطقه باشـیم.
در رونـد کنونـی، روسـیه در معـادالت سـوریه بازیگـر 
اصلی و بامنازع به شـمار می رود و این کشـور تعیین 
مـی کنـد کـه چـه کسـی در سـوریه بمانـد و یـا نماند. 
آسـمان سـوریه کـه عمـا در اختیـار و تحـت کنتـرل 
روسـیه بـوده و شـاهد بـوده ایـم کـه یکبـار بـه ایـران، 

ترکیـه و یـا اسـرائیل اختیاراتـی مـی دهد و خواسـتار 
ایـن اسـت کـه زمین را نیـز تحت کنتـرل خـود درآورد 
کـه در ایـن صـورت ایـن کشـور بـه راحتـی مـی توانـد 
طـرح هـای خـود را عملـی کنـد. چنیـن مسـیری می 
توانـد در قسـمتی بـه ضـرر و یـا بـه نفـع ایران باشـد. 
بـه طـور کلـی بـه نظر مـی رسـد روندی کـه روسـیه از 
سـالهای قبل به دنبـال آن بوده در حال تحقق اسـت و 
آن چیزی نیسـت جز بزرگتر شـدن سـهم این کشور از 
تحوالت سـوریه که در این صورت سـهم دیگر بازیگران 

بـه مراتـب کاهش چشـمگیری پیـدا خواهـد کرد. 
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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۲ ماه تا ۲ سال حبس مجازات کسانی که در بقاع متبرکه اقدام غیرمتعارف داشتندپیام خبر
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتشار تصاویر و فیلم های رفتارهای نامتعارف اخیر 
در زیارت بقاع متبرکه را مصداق نشر اکاذیب و امر خاف واقع علیه تصمیم نهادهای رسمی کشور 
دانست و گفت: در این خصوص مجازات از دو ماه تا دو سال زندان و تا 74 ضربه شاق برای 
افراد در نظر گرفته می شود.
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بالتکلیفی قرق بانان جنگل های شمال
کارگران حفاظت از جنگل های شمال کشور که نگران معیشت و امنیت شغلی خود هستند، میان شرکت های 

پیمانکاری و دولت پاسکاری می شوند.

بعداز اجرای طرح تنفس جنگل، دستمزدهای خود را به جای کارفرمای شرکت خصوصی، از دولت دریافت می کنند

کارگـران حفاظـت از جنگل هـای شـمال کشـور 
کـه نگـران معیشـت و امنیـت شـغلی خـود 
میـان  پونـگ،  پینـگ  تـوپ  ماننـد  هسـتند، 
شـرکت هـای پیمانـکاری و دولـت پاسـکاری 
می شـوند. در چنیـن وضعـی آنهـا بایـد گلیـم 

خودشـان را از آب بیـرون بکشـند.
تنفـس  »طـرح   ،1396 سـال  در  زمانـی کـه 
بـه  مجلـس  در  شـمال کشـور«  جنگل هـای 
تصویـب رسـید و بـه قانـون تبدیـل شـد، دو 
دسـته از افـراد جامعـه به صورت ویژه خرسـند 
شـدند: فعـاالن جامعـه ی محیط زیسـت ایران 
خاطـر  ایـن  بـه  اول،  دسـته ی  محلی هـا.  و 
چنین احساسـی را داشـتند که فکـر می کردند، 
نـگاه نهـاد قانون گـذاری بـه حفاظـت از محیط 
زیسـت دگرگـون شـده اسـت. دسـت دوم هم 

چکمه هـای  زیـر  را  زندگی شـان  محـل  کـه 
قاچاقچیـان چـوب و جنگل خـواران از دسـت 
رفتـه می دیدنـد، بـا خـود گفتند: »چـه خوب؛ 

باالخـره بـه خودشـان آمدنـد«. 
البته محلی ها بیشـتر از فعاالن محیط زیسـت، 
قـدر جنگل هـا را می داننـد؛ چراکـه خـود، کار 
حفاظـت از جنگل هـا را هم خود برعهـده دارند؛ 
چـه بـه صـورت غیرمسـتقیم و چـه بـه شـکِل 
کار بـرای شـرکت  های حفاظـت و نگهـداری از 
جنگل هـا؛ البتـه ایـن شـرکت ها تـا پیـش از 
شـرکت  های  عنـوان  بـا  قانـون،  ایـن  اجـرای 
بـا  و  می کردنـد  قطـع  را  درختـان  بهره بـردار، 
فروش الوارهای آنها، دسـتمزدهای کارگرانشان 

را پرداخـت می کردنـد. 
بـه ایـن ترتیب، این 29 شـرکت بعضـا زیان ده 
حاضـر شـدند درعـوض تجـارت پرسـود و کـم 
ریسـک قطـع درختـان، از کمـک دولـت بـرای 
دسـتمزد کارگـران  پرداخـت  و  سـود  کسـب 

حفاظـت از جنـگل بهره منـد شـوند. بـه بیـان 
دیگـر، اگـر تـا پیـش از تصویـب ایـن قانـون، 
شـرکت ها پیمانـکار دولـت در قطـع درختـان 
بودنـد از پـس از آن، دولـت؛ پیمانـکار نگهداری 
از جنگل هـا شـد. مشـکل محافظـان جنـگل 
هـم از همیـن جـا شـروع شـد؛ چراکـه دولـت 
در اختصـاص بودجـه ی طـرح تنفـس جنـگل 
بدعهـدی می کنـد و شـرکت ها هـم بـه خاطـر 
دسـت کشـیدن از فعالیت تجاری، زیان دهی و 
البته نداشـتن تکلیف قانونی، ریالی به کارگران 
خـود که حفاظـت از جنگل هـا را برعهـده دارند، 

نمی پردازنـد. 

شرکت های بهره بردار به تعهدات 
خود عمل نکردند

در همیـن حـال شـرکت های بهره بـردار سـابق، 
انـدازه ی  از  بیـش  برداشـت  بـه  خـود متهـم 
سهمشـان، از کمـک دولـت و پرداخـت نکردن 
بـه موقـع دسـتمزدها و حـق بیمـه کارگـران 

هسـتند. در این بـاره »هـادی کیـا دلیـری« 
رئیـس انجمـن جنگلبانی ایران، گفته اسـت: 
»تاجایـی کـه بـه خاطر مـی آورم، بسـیاری از 
شـرکت های بهره بـردار، قبـل از تصویب قانون 
تنفـس به تعهداتشـان عمل نکـرده بودند. در 
یکـی از پرونده هـا، مجری بیـش از حد مجاز 

برداشـت کرده بـود.«   
»سـیدعلی اکبـر علـوی نـژاد« رئیس مجمع 
نماینـدگان کارگـران اسـتان مازنـدران کـه در 
همیـن حـال کارگر حفاظـت جنگل اسـت، با 

اشـاره به جلسـاتی که در تهران بـا »محمدباقر 
بودجـه  و  برنامـه  رئیـس سـازمان  نوبخـت« 
داشـته اسـت، گفـت: در سـال های گذشـته به 
صـورت مرتب بر سـر میـزان بودجـه ای که باید 
بـرای حمایـت از قانـون تنفـس جنگل هـای 
شـمال کشـور و پرداخـت دسـتمزد کارگـران، 
اختصاص داده شـود، با دسـتگاه های مسـئول 
ازجملـه سـازمان جنگلبانـی و اداره کل منابـع 

طبیعـی اسـتان مازنـدران بحـث کرده ایـم. 

کرونا، دیدار با رئیس سازمان 
برنامه و بودجه را کنسل کرد

علوی نـژاد افـزود: »بایـد بگویـم کـه سـرآخر، 
کارگـران هسـتند کـه باید تکلیـف بودجه طرح 
تنفـس را روشـن کننـد. بـه همیـن خاطـر من 
بـه نمایندگـی از حـدود 3 هـزار کارگـر حفاظت 
از جنگل هـای شـمال در چنـد نوبـت بـا رئیس 
سازمان برنامه و بودجه ماقات داشتم. ابتدای 
کار بودجه ی الزم اختصاص داده نشد و کسری 
بودجـه بزرگی بـرای پرداخت معوقـات کارگران 
وجـود داشـت اما باالخره، آقـای نوبخت حاضر 
شـدند کـه بودجـه 130 میلیارد تومانـی را بدین 
منظـور در نظـر بگیرند کـه 80 میلیـارد تومان از 
آن پرداخت شـده اسـت. شـرکت های حفاظت 
از جنگل هـای شـمال بـا ایـن پـول بخشـی از 
معوقـات کارگـران را پرداخت کردند و حاال طلب 
کارگـران بـه 4 ماه رسـیده اسـت کـه دو ماه آن 
مربـوط به سـال گذشـته و دو مـاه دیگر مربوط 

بـه سـال جـاری اسـت؛ البتـه در تـاش بودیم 
کـه باقـی ایـن پـول را هـم دریافـت کنیـم اما 
گسـترش ویـروس کرونا در تهـران و در پی آن 
برهـم ریختـن برنامه هـای ماقـات ، سـفر من 
بـه تهـران برای دیـدار با آقای نوبخت را کنسـل 

کرد.«  

بخش قابل توجهی از طلب 
نیروهای حفاظتی پرداخت شده

در همین حال »خسـرو شـهبازی« سرپرسـت 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور 
دربـاره ی پرداخـت معوقـات کارگـران حفاظـت 
از جنگل هـای شـمال کشـور، بـه ایلنـا گفـت: 
بـا همـکاری معـاون رییـس جمهـور و رییس 
پیگیری هـای  و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 
سرپرسـت وزارت جهاد کشاورزی تمامی بدهی 
سـال گذشـته نیروهـای حفاظتـی بـه انضمام 
بخـش قابـل توجهی از طلب سـال جـاری آنها 
پرداخـت شـده و بخـش ناچیـزی باقـی مانده 
کـه امیدواریـم تـا پایـان سـال پرداخت شـود.

کارگران نگران تمدید نشدن 
قراردادهای پیمانکاران

بـا ایـن حال تنهـا مشـکل کارگـران حفاظت از 
جنگل هـای شـمال کشـور، معوقـات نیسـت؛ 
چراکه »امنیت شـغلی« آنها هم مطرح اسـت؛ 
موضوعـی کـه پـس از اجـرای قانـون تنفـس 
جنـگل بـا در بسـته مواجه شـده اسـت. آنگونه 

اجـرای  از  پـس  از  می گویـد،  علوی نـژاد  کـه 
ایـن قانـون، قراردادهـای 10 سـاله کارگـران بـا 
شـرکت پیمانکار به  قراردادهای 1 سـاله تبدیل 

شـده اند.

پرداخت هزینه های حفاظت از 
جنگل ضروی است

بـه  باتوجـه  هسـت  هرچـه  شـرایط کنونـی، 
جدیـد،  اعتبـارات  تزریـق  بـودن  نامشـخص 
نمی تـوان با قطعیـت در مورد آینـده ی حفاظت 
از جنگل هـا صحبـت کـرد؛ هرچنـد در الیحـه 
بودجـه سـال 99، 166 میلیـارد تومـان با عنوان 
جنگل هـای  از  بهره بـرداری  توقـف  »هزنیـه 
جنگل هـا،  سـازمان  بـه  کشـور«  شـمالی 
هماننـد  امـا  اسـت؛  شـده  داده  اختصـاص 
سـال 98 کـه از 130 میلیـارد تومـان اعتبـارات 
پیش بینـی شـده بـرای ایـن ردیـف، تنهـا 80 
پرداخـت  سـازمان  بـه  پـول  تومـان  میلیـارد 
شـد، مشـخص نیسـت کـه چـه میـزان از این 
166 میلیـارد تومـان برای پرداخـت هزینه های 
پرسـنلی به صـورت واقعـی پرداخت می شـود؛ 
از  بهتـر  بـاز  میزانـی،  هـر  پرداخـت  هرچنـد 
نپرداختـن آن اسـت؛ چراکه در ادامه سـال 99، 
مـی توان درخواسـت دریافت بودجه بیشـتری 
را ارائـه داد؛ اتفاقـی کـه در سـال 98 بـا اصرار و 
پیگیری هـای کارگـران رخ داد و در عمـل مانـع 
از گسـترده تر شـدن دامنـه نارضایتـی حافظان 

جنگل هـای شـمال شـد.  

اجتماعــی  کمیســیون  عضــو  یــک 
مجلــس از مــردم خواســت کــه در ایــن 
ــر و  ــا صب ــا ب ــه پیــک شــیوع کرون هفت
اســتقامت بــا رعایــت اصــول بهداشــتی 

ــد. ــک کنن ــر کم ــه یکدیگ ب
بــا  ســهیا جلــودارزاده در گفت وگــو 
ــز از  ــزوم پرهی ــر ل ــد ب ــا تاکی ــنا، ب ایس
تــردد و ســفرهای غیــر ضــروری در 
شــرایط فعلــی کشــور اظهــار کــرد: اکنون 
شــاهد یــک بیمــاری اپیدمــی هســتیم، 

عــده ای از مــردم بــه اجبــار بایــد ســفر 
کننــد کــه حتمــا بایــد در ایــن کار نــکات 
ــی نبایــد  ــد، ول بهداشــتی را رعایــت کنن
ــن  ــح در ای ــرای تفری ــواده ب ــک خان ی
ــن  ــه ممک ــرا ک ــد، چ ــفر کن ــرایط س ش
اســت ســطح بهداشــت در رســتوران 
ــی رعایــت  ــه خوب هــا و اقامتــگاه هــا ب
ــان و  ــرای خودش ــم ب ــن ه ــود و ای نش

ــرزا باشــد. ــان خط ــرای میزب ــم ب ه
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس، 

در  را  ضــرور  غیــر  ترددهــای  دلیــل 
شــرایط کنونــی، بــار روانــی شــرایط 
ــوزش  ــت: آم ــرد و گف ــوان ک ــی عن فعل
ــی  ــرایط فعل ــکات الزم در ش ــت ن رعای
ــد  ــا موضــوع دورکاری خــود مــی توان ی

از ایــن بیقــراری بکاهــد.
جلــودارزاده اضافــه کــرد: بایــد خودمــان 
ــا  ــم ت ــادت دهی ــرایط ع ــن ش ــه ای را ب
ــد  ــا بای ــذرد، م ــاری بگ ــوج بیم ــن م ای
در ایــن هفتــه جــاری کــه گفتــه شــده 
پیــک ایــن بیمــاری هــم اســت تمریــن 
ــس  ــم، پ ــت بیاوری ــرده و طاق ــر ک صب
بایــد در ایــن فرصــت بــا صبــر بــه 
ــادت کنیــم  یکدیگــر کمــک کنیــم و عب

ــذرد. ــاری بگ ــن بیم ــک ای ــا پی ت

در این هفته پیک کرونا، تمرین 
صبر کنیم

تصمیمات الزم به منظور حمایت از 
کسب و کارهای کوچک اتخاذ شد

تصمیمـات الزم بـه منظـور حمایـت از کسـب و کارهـای کوچـک در مقابـل آثار و 
تبعات شـیوع بیماری کرونا در جلسـه شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سـران 
سـه قـوه اتخـاذ شـد.به گـزارش روز سـه شـنبه پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت 
جمهـوری، شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران سـه قـوه با حضور سـران 
و معاونیـن قـوا و نیـز روسـای کمیسـیون های ذیربط مجلس روز سـه شـنبه در 
دفتـر رییس جمهوری تشـکیل شـد.در این جلسـه آخرین تحـوالت اقتصادی و 
نیز بودجه مورد بررسـی قرار گرفت.رییس سـازمان برنامه و بودجه گزارشـی را از 
وضعیـت تحقـق منابع و مصـارف پیش بینی شـده بودجـه 1398 و اقدامات الزم 

در مـاه پایانـی سـال در خصـوص مصـارف ضـروری بـه شـورای عالی ارائـه کرد.
بنابـر ایـن گـزارش، بـه علـت وقوع سـیل گسـترده فروردیـن مـاه در بخش های 
زیـادی از کشـور و همچنیـن حـوادث طبیعـی و غیرمترقبه دیگر در سـال جاری، 
الزامـات تخصیص هـای مقتضی صـورت پذیرفتـه و در عین حال نیـز پروژه های 
اساسـی زیربنایـی بـا قـوت دنبـال شـده است.شـورا پـس از بحث و بررسـی به 
منظور فراهم شـدن امکان پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسـتگان دولت و سـایر 
پرداخت هـای اجتناب ناپذیـر، تصمیمـات الزم را جهـت تأمیـن منابـع مـورد نیاز 

بـرای مصـارف فوق اتخـاذ کرد.

ته
نک

سال آینده هم با همین کارگران کار می کنیم
فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی کشـور در پاسـخ 
بـه نگرانـی کارگـران، ابتـدا بـه روال بـه مناقصه گذاشـتن 
حفاظت از جنگل های اشـاره می کند: دسـتورالعمل سـال 
99 حفاظـت از جنگل هـای کشـور در حـال تهیـه اسـت و 
پـس از نهایی شـدن بـرای سرپرسـت سـازمان جنگلبانی، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور ارسـال می شـود تا بـا امضای 
وی، بـرای ابـالغ به اسـتان ها فرسـتاده شـود. پـس از آن 
مناقصـه برگـزار می شـود تا شـرکت های برنـده در مناقصه 

کار حفاظـت از جنگل هـا را برعهـده گیرنـد. 

سالمت

سالمت

سیاست

دولت

داروهای ضدکرونای ایران موثرتر از چین است

معاینه شهروندان از در خانه ها در دستور کار نیست

حکم حکومتی رهبری برای بودجه ۹۹

دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی بالمانع است

وزیـــر بهداشـــت در واکنـــش 
ـــا در طـــرح  ـــه برخـــی انتقاده ب
بیماریابـــی خانـــه بـــه خانـــه 
تکذیـــب  ضمـــن  کرونـــا، 
حضـــور در درب منـــازل افـــراد، گفـــت: بـــا اســـتفاده 
از زیرســـاخت های پرونـــده الکترونیـــک ســـامت، 
300 هـــزار اکیـــپ در مراکـــز درمانـــی، پایگاه هـــای 
ـــه اخـــذ اطاعـــات از مـــردم  ـــدام ب بســـیج و مـــدارس اق

خواهنـــد کـــرد.
ســـعید نمکـــی در خصـــوص طـــرح خانـــه بـــه خانـــه 
ـــت:  ـــروس، گف ـــه کروناوی ـــان ب ـــی مبتای ـــرای بیماریاب ب
ـــود  ـــی وج ـــن طرح ـــم چنی ـــام کردی ـــه اع ـــس از آنک پ

دارد ایـــن تلقـــی پیـــش آمـــد کـــه قـــرار اســـت درب 
تـــک تـــک خانه هـــارا بزنیـــم و یـــا داخـــل خانه هـــا 
ــای  ــه در دنیـ ــت کـ ــد آن اسـ ــن کار ماننـ ــویم. ایـ شـ
امـــروز بـــا وجـــود ماشـــین حســـاب از چرتکـــه 

اســـتفاده کنیـــم.
بنابـــر اعـــام کانـــال خبـــری وزارت بهداشـــت، وی 
همچنیـــن گفـــت: خوشـــبختانه داروهـــای ضـــد 
ــر روی  ــن بـ ــور چیـ ــش از کشـ ــران بیـ ــروس ایـ ویـ
بیمـــاران مبتـــا بـــه کرونـــا اثـــر داشـــته اســـت. بـــه 
ـــام  ـــکاران نظ ـــبانه روزی هم ـــاش ش ـــدا و ت ـــف خ لط
ـــه  ـــا ب ـــراد مبت ـــودی اف ـــد بهب ـــور؛ در رون ـــامت کش س

ــتیم. ــور دوم هسـ ــا کشـ ــا، در دنیـ ــروس کرونـ ویـ

ــت  ــی« رئیــس اداره مراقب »حســین عرفان
و  انســان  بیــن  مشــترک  بیماری هــای 
حیــوان وزارت بهداشــت در گفتگــو بــا ایلنــا، 
ــه  ــه خان ــه ب ــاره طــرح »بیماریابــی خان درب
کروناویــروس« گفــت: اجــرای ایــن طــرح اینگونــه نخواهــد بــود کــه تیــم 
ــن  ــع ای ــد. در واق ــه کن ــهروندان مراجع ــک ش ــه تک ت ــه درب خان ــور ب مذک
یــک ظرفیــت بســیج اجتماعــی اســت، کــه می بایســت ایــن پتانســیل را 
بــرای مواقــع ضــروری آمــاده کنیم.عرفانــی افــزود: از امــروز ایــن پتانســیل 
بالفعــل شــده اســت، امــا اینکــه تیم هــا وارد عمــل شــوند و بــا مراجعــه بــه 
ــتور کاری  ــن دس ــد، چنی ــام دهن ــهروندان را انج ــه ش ــا، معاین درب خانه ه
نــه بــوده و نیســت. وی افــزود: تــا زمانــی کــه ضــرورت نــدارد مــا بــه ایــن 
اقــدام متوســل نمی شــویم. یکــی از نگرانی هــا ایــن اســت کــه امــکان دارد 
ویــروس توســط همیــن تیم هــا منتشــر شــود. در شــرایط کنونــی الزم بــه 
ایجــاد مزاحمــت بــرای مــردم نیســت. تنهــا در مــوارد ضــروری کــه ممکــن 
ــازل الزم باشــد، اگــر ظرفیــت کادر  اســت، پیــش آیــد و پیگیــری درب من

ــم.  ــتفاده می کنی ــت اس ــن ظرفی ــود، از ای ــخ گو نب ــی پاس درمان
ــوان در  ــان و حی ــن انس ــترک بی ــای مش ــت بیماری ه ــس اداره مراقب رئی
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــه طــور مشــخص چــه زمانــی از ایــن تیم هــا 
ــا  ــار شــیوع بســتگی دارد. م ــه آم ــن ب ــرد: ای ــان ک اســتفاده می شــود؟ بی
ــکان  ــه ام ــدی ک ــا ح ــد ت ــم. بای ــش رو داری ــی را پی ــناریوهای مختلف س
ــام  ــم انج ــای الزم ه ــود دارد، پیش بینی ه ــت وج ــای جمعی ــش ابت افزای
ــل  ــبختانه مراح ــه خوش ــوند ک ــازمان دهی ش ــا س ــن نیروه ــد ای ــرد. بای گی
ــا اظهارنظــر  ــی، در رابطــه ب ــه آن انجــام شــده اســت. همچنیــن عرفان اولی
ــکاری از  ــه هم ــل ب ــه می ــر اینک ــی ب ــام پزشــکی، مبن ــاون ســازمان نظ مع
ــه  ــوط ب ــا من ــت، ام ــده  اس ــراز ش ــا اب ــر در مطب ه ــکان حاض ــوی پزش س
ــال  ــری از انتق ــرای جلوگی ــی ب ــاال و امکانات ــی ب ــا ایمن ــش ب ــن پوش تامی
بیمــاری اســت، اظهــار کــرد: بایــد پرســید منظــور از لبــاس ایمنــی بــاال چــه 
تجهیزاتــی اســت؟ بنــده خــود پزشــکی هســتم کــه مطــب دارم، در مطــب 
ــاس  ــه لب ــدارم ک ــازی ن ــه نی ــم، و البت ــام می ده ــار انج ــه بیم ــود معاین خ

ــم.  ــری کن ــای خــودم جلوگی ــا از ابت ــی داشــته باشــم ت فضائ

ــه  ــات رییسـ ــخنگوی هیـ سـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
از اخـــذ حکـــم حکومتـــی 
رهبـــری از ســـوی رییـــس 
مجلـــس در مـــورد بودجـــه ٩٩ خبـــر داد و گفـــت: 
ـــان  ـــورای نگهب ـــا ش ـــره ب ـــال مذاک ـــه در ح ـــت رئیس هیئ
اســـت تـــا الیحـــه را بـــرای تاییـــد بـــه ایـــن شـــورا 

ــد. ــال کنـ ارسـ
ـــرد:  ـــار ک ـــنا اظه ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــدهللا عباس اس
ـــا اصـــل  ـــدگان ب ـــت نماین ـــت اکثری ـــام موافق ـــی اع در پ
ـــب  ـــی و تصوی ـــده )بررس ـــال آین ـــه س ـــدن بودج 85 ش
ـــا  ـــی( و ب ـــن علن ـــای صح ـــه ج ـــق ب ـــیون تلفی در کمیس

ـــزاری  ـــا برگ ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــه س ـــه اینک ـــه ب توج
ــد  ــاح نمی دانـ ــه صـ ــس را بـ ــی مجلـ ــات علنـ جلسـ
آقـــای الریجانـــی رییـــس مجلـــس در ایـــن بـــاره از 

رهبـــری حکـــم حکومتـــی دریافـــت کردنـــد.
ــزاری  ــه برگـ ــاز بـ ــاس نیـ ــن اسـ ــر ایـ ــزود: بـ وی افـ
جلســـه علنـــی و حتـــی جلســـه کمیســـیون تلفیـــق 
ـــه  ـــورد بودج ـــق در م ـــیون تلفی ـــه کمیس نیســـت و مصوب
ـــان  ـــورای نگهب ـــه ش ـــس ب ـــه مجل ـــوان مصوب ـــه عن 99 ب
ـــت  ـــه دول ـــد ب ـــورت تایی ـــا در ص ـــد ت ـــد ش ـــاع خواه ارج

ـــود. ـــاغ ش اب
عباســـی همچنیـــن گفـــت: هیئـــت رئیســـه در حـــال 

مذاکـــره بـــا شـــورای نگهبـــان در ایـــن بـــاره اســـت.

در  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــنامه ای ب بخش
بــرای مقابلــه بــا کرونــا و حفــظ ســامت 
ــاغ کــرد کــه  ــاب رجــوع اب ــان و ارب کارکن
بــر ایــن اســاس ارائــه خدمــات الکترونیکــی توســط کارکنــان دســتگاه ها 

ــت. ــع اس ــکل دورکاری بامان ــه ش ب
ــده  ــد، ام ــاغ ش ــی اب ــتگاه اجرای ــام دس ــه تم ــه ب ــنامه ک ــن بخش در ای
اســت کــه دســتگاه ها بایــد لــوازم بهداشــتی )ماســک، دســتکش و مــواد 

ــد.  ــان خــود فراهــم کن ــرای کارکن ــده( ب ــی کنن ضدعفون
ــیون  ــق اتوماس ــه از طری ــتگاه ها و ادارات تابع ــن دس ــات بی ــام مکاتب تم
اداری انجــام شــود و عــاوه بــر آن دســتگاه ها بایــد امــکان ثبــت 
الکترونیکــی درخواســت خدمــات و مکاتبــات شــهروندان فراهــم کنــد و در 
صــورت نیــاز بــه مراجعــه حضــوری نوبت دهــی الکترونیکــی ظــرف مــدت 

ســه روز فراهــم شــود. 
همچنیــن مطابــق ایــن بخشــنامه برگــزاری همایــش، نشســت های 

ــرای  ــان ب ــوع اســت و اعــزام کارکن تخصصــی، برنامه هــای تخصصــی ممن
ــز  ــروری نی ــای ض ــود و ماموریت ه ــودداری ش ــروری خ ــت غیرض مأموری
بایــد بــا تاییــد باالتریــن مقــام مجــاز در اســتان انجــام شــود. بــر اســاس 
آخریــن اطاعــات اعــام شــده از ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
ــر،  ــزار و 336نف ــه 2ه ــی ب ــان قطع ــداد کل مبتای ــفند تع ــا روز 13 اس ت

ــه اســت. ــود یافت ــز بهب ــر نی ــر رســیده و 435 نف ــه 77 نف ــا ب فوتی ه
ــتفاده از  ــزوم اس ــر ل ــا ب ــت باره ــئوالن وزارت بهداش ــدت مس ــن م در ای
اقــام بهداشــتی از جملــه مــواد ضــد عفونــی کننــده و دســتکش و 
شستشــوی مــداوم دســت ها تاکیــد کــرده و خواســتار خــودداری مــردم 
از خــروج از منــزل شــده انــد تــا بــه ایــن طریــق از ســیر صعــودی شــیوع 
ــه  ــز طــی دو هفت ــور نی ــن منظ ــه همی ــد. ب ــری کنن ــروس جلوگی ــن وی ای
ــدارس در  ــی و م ــز آموزش ــا، مراک ــگاه ه ــی دانش ــت تمام ــته فعالی گذش
اغلــب اســتان هــای کشــور تعطیــل شــده اســت و مســئوالن امــور شــهری 
ــرو  ــای مت ــا و قطاره ــوس ه ــتمر اتوب ــی مس ــد عفون ــه ض ــدام ب ــز اق نی

ــد. کــرده ان

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
ایلنا

معـاون اول قـوه قضاییـه بخشـنامه ای مبنـی بـر تعویـق زمـان 
رسـیدگی دادگاه هـا تـا پایـان فروردیـن 99 خطـاب بـه کلیـه 
واحدهـای قضایـی و اداری قـوه قضاییـه صـادر کرد.بـه گزارش 
ایسـنا متن بخشـنامه حجت االسـام و المسلمین محسنی اژه 
ای بشـرح زیـر اسـت:"به منظـور پیشـگیری و کاهـش عوارض 
ناشـی از سـوی ویروس کرونا در واحدهای قضایی و اداری قوه 
قضائیـه و سـاماندهی امـور محولـه در شـرایط فعلـی در اجرای 
مصوبـات سـتاد ملی مدیریت بیمـاری کرونا تمامـی واحدهای 
تابعـه در انجـام فرآینـد خدمـات قضایـی و اداری تـا پایـان 

فروردیـن مـاه سـال آینـده به شـرح زیـر اقـدام نمایند.

سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت،  معـدن 
و تجـارت اعـام کـرد: بـه منظـور تامیـن نیازهـای داخلـی 
صـادرات الـکل ممنـوع اسـت. »مهـدی صادقـی نیارکـی« 
اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه محدودیت هایی که بـرای تأمین 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولید مـواد ضدعفونـی کننده 
در کشـور وجـود دارد، صـادرات الـکل ممنـوع اسـت. وی 
افـزود: عـاوه بـر ایـن، تعرفـه واردات مـواد اولیـه ماننـد 
الـکل نیـز بـه 5 درصدکاهـش یافته تـا واردات بـا حجم و 

سـرعت بیشـتری انجـام شـود.

تعویق زمان رسیدگی دادگاه ها 
تا پایان فروردین 99

صادرات الکل 
ممنوع شد

پزشـکیان دربـاره  قرنطینـه  قم گفـت: من اگر جـای وزارتخانـه بودم 
روز اول قـم را قرنطینـه می کـردم و اجـازه نمـی دادم بیـرون برونـد.؛ 
اگـر هـم قبـول نمی کردنـد االن کـه ایـن مشـکات پیـش آمـده 
می گفتـم مـا تکلیف مـان ایـن بـود کـه به شـما بگوییم، شـما قبول 
نکردیـد و حـاال تاوانـش را هـم بدهید. مسـعود پزشـکیان می گوید 
کـه کرونـا شـوخی گرفتـه شـده اسـت و بایـد بسـیار جدی تر بـا آن 
برخـورد کـرد. او از لزوم برقراری جدی قرنطینه سـخن گفته و ضمن 
انتقـاد از عـدم قرنطینـه  قم، به وزارت بهداشـت توصیـه می کند که با 
دسـتوری، قاطـع و نظامی بـا این ویروس برخورد شـود و اگر هم به 
برنامه  و گوشـزدهای وزارتخانه عمل نمی شـود اما برای اتمام حجت 

بایدایـن مسـائل را اعام کند.

تاکنون 2336 نفر در کشـور به ویروس کرونا مبتا شـده اند و 77 نفر 

نیـز جان خود را از دسـت داده اند.

، بـر اسـاس آخریـن آمـار اعامـی از سـوی وزارت بهداشـت تاکنـون 

2336 نفـر در کشـور بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده اند و 77 نفر نیز 

جـان خـود را از دسـت داده انـد. بـه گفتـه »علیرضـا رییسـی« معاون 

بهداشـت وزارت بهداشـت از امـروز طـرح بسـیج ملـی شکسـت کرونا 

بـا حضـور 300 هـزار اکیپ بهداشـتی و درمانی در کشـور آغاز می شـود. 

همچنیـن معاونـت آموزشـی حوزه هـای علمیـه بـا صـدور اطاعیه ای 

از لغـو و تعطیلـی کاس هـا و امتحانـات حـوزه خبـر داده اسـت. بیمه 

مرکـزی نیـز اعام کرده؛ شـرکت های بیمه، هزینـه درمان مبتایانی که 

دارای بیمـه درمـان تکمیلـی هسـتند را پرداخـت می کنند.

باید قم را از روز اول 
قرنطینه می کردند 

۲۳۳۶ به ویروس کرونا 
مبتال شدند

لنا
 ای

س:
عک
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

مکزیک سر نیجریه را کاله گذاشتاجرای عملیات مرمتی در مجموعه تاریخی فرهنگی قطب الدین حیدر

ـــگری  ـــی، گردش ـــس اداره میراث فرهنگ رئی
از  رضـــوی  خراســـان  صنایع دســـتی  و 
اجـــرای عملیـــات مرمتـــی مجموعـــه 
ــدر  ــن حیـ ــی قطب الدیـ ــی فرهنگـ تاریخـ

تربـــت حیدریـــه خبـــر داد.
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی خراســـان رضـــوی، علـــی 
ــر  ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــفندماه  13٩8 بـ ــنبه 13 اسـ ــدی روز سه شـ محمـ
ـــر تاریخـــی شـــامل بندکشـــی، آجـــر  ـــن اث ـــی در ای ـــات مرمت ـــزود: »عملی اف
فـــرش، مرمـــت پشـــت بـــام، تهیـــه، ســـاخت ونصـــب ناودان هـــا بـــوده 

اســـت.«
او ادامـــه داد: »ایـــن بخـــش از مرمـــت بنـــای تاریخـــی قطـــب الدیـــن 
ـــت.« ـــده اس ـــام ش ـــال انج ـــزار ری ـــون و 500ه ـــار 381میلی ـــا اعتب ـــدر ب حی
ایـــن مجموعـــه تاریخـــی بـــه شـــماره 13431 در فهرســـت آثـــار ملـــی 

ایـــران بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

شـــیخ قطب الدیـــن حیـــدر فرزنـــد تیمـــور فرزنـــد ابوبکـــر فرزنـــد 
ســـلطان شـــاه ســـالوری از شـــاهزادگان ازبـــک و از تبـــار خاقـــان تـــرک 
ـــه در زاوه ســـکونت  ـــوده اســـت. وی مجـــذوب شـــیخ ابوالقاســـمی شـــد ک ب
ـــال  ـــد و در س ـــار ش ـــن دی ـــی ای ـــیخ راه ـــوای ش ـــه ه ـــت و ب ـــته اس داش

618 ه.ق وفـــات یافـــت.
مجموعـــه قطـــب الدیـــن حیـــدر شـــامل آرامـــگاه قطب الدیـــن حیـــدر و 
ایوانـــی از مســـجد جامـــع قدیـــم اســـت. مقبـــره قطب الدیـــن حیـــدر 
در میـــان محوطـــه زیـــر گنبـــد قـــرار گرفتـــه و ضریـــح چوبـــی آن دارای 
ـــه  ـــی تعبی ـــز محراب ـــداد فضـــای ورودی نی ـــخ ٩87 ه.ق اســـت . در امت تاری
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــی م ـــن دوره تاریخ ـــود در چندی ـــت.بنای موج ـــده اس ش
ـــه نحـــوی كـــه شـــالوده آرامـــگاه احتمـــاال در دوره تیمـــوری  ـــه اســـت ب گرفت
ـــه  ـــانزده گان ـــای ش ـــاق نماه ـــر ط ـــتوار ب ـــته اس ـــته گسس ـــد دو پوس ـــا گنب ب
ـــه  ـــت خواج ـــه هم ـــال 1023 ه.ق ب ـــه در س ـــده ، در دوره صفوی ـــاد ش ایج
ـــه  ـــورت گرفت ـــاری آن ص ـــی در معم ـــز تغییرات ـــی نی ـــود تربت ـــلطان محم س

ـــت. اس

ــت مکزیــک به تازگــی یــک مجســمه  دول
برنــزی نــادر را کــه از آفریقــا بــه خــارج از 
ایــن قــاره قاچــاق شــده بــود، بــه نیجریــه 
ــده  ــل آم ــف به عم ــال کاش ــس داد، ح پ
ــدا گمــان  ــی ارزان قیمــت اســت.در ابت ــر تقلب ــن مجســمه، یــک اث کــه ای
مــی رفــت ایــن اثــر متعلــق بــه قبیلــه یوروبــا )Yoruba( در نیجریــه بــا 
ــده شــده  ــر بازگردان ــه اث قدمــت 1500 ســاله باشــد، امــا مشــخص شــد ک
ــه نیجریــه چیــزی نیســت یــک نســخه کپــی شــده ارزان اســت.جولین  ب
ولپــر )Julien Volper( سرپرســت مــوزه ســلطنتی آفریقــای مرکــزی در 
بلژیــک بــه روزنامــه هنــر گفــت: تائیــد مــی کنــم کــه ایــن اثــر، تقلبــی و 
بســیار بیکیفیــت اســت. ایــن اثــر تاریخــی در اصــل بایــد اثــری از شــهر 
باســتانی ایفــه )Ife( باشــد کــه اکنــون در ایالــت اوســون )Osun( نیجریــه 

واقــع اســت.  
 )Benito Juárez( مامــوران گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی بنیتــو خــوآرز

در مکزیکوســیتی ایــن اثــر را در حیــن قاچــاق مصــادره کــرده بودنــد.

دولــت مکزیــک بــا صــدور بیانیــه ای اعــام کــرد: ایــن مجســمه و اصالــت 
آن از ســوی کارشناســان و نهادهــای هــر دو کشــور مــورد تاییــد قــرر گرفتــه 

. ست ا
ــا  ــه امیــد تحکیــم روابــط دیپلماتیــک ب ــود کــه ب مکزیــک یــادآور شــده ب

ــده اســت. ــر را بازگردان ــن اث ــان، ای کشــورهای سراســر جه
ــوال  ــای ام ــور، احی ــن کش ــرای ای ــه ب ــرد ک ــام ک ــن اع ــک همچنی مکزی
ــودجویی  ــا س ــور ب ــن کش ــت و ای ــت اس ــک اولوی ــروقه، ی ــی مس فرهنگ

ــت. ــف اس ــی مخال ــتان شناس ــام باس ــی از اق غیرقانون
ایــن در حالــی اســت کــه از دیــد ســایرین، اقــدام نمادیــن مکزیک، تاشــی 
شــتاب زده بــرای پیوســتن بــه رونــد بازگردانــدن آثــار هنــری آفریقا اســت.

ــتقر در  ــع مس ــل مداف ــی )Yves-Bernard Debie( وکی ــار دب ــو برن ای
ــدام  ــت: )اق ــت دارد، گف ــی فعالی ــارت فرهنگ ــه تج ــه در زمین ــل ک بروکس
ــار  ــرای مدیریــت بازگردانــدن آث ــار دیگــر شــتاب دولــت هــا ب مکزیــک( ب

ــد. ــی کن ــان م ــی و تاریخــی را نمای ــق قانون ــه حقای ــه ب ــدون توج ب

 پیام
با توجه به بارش شدید در شهرستان نهاوند در روزها اخیر، اقدامات حفاظتی ومرمتی برای پایداری بناهای  میراث

تاریخی نهاوند دربارش های اخیر انجام شد.
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وزارت  درخواسـت  بـا  اداری  عدالـت  دیـوان  رئیـس 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـرای اعمـال 

موافقـت کـرد. نمـازی  ویـای  دربـاره  مـاده 79 
میـراث  وزارت  از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  به گـزارش 
دنبـال  بـه  نمـازی  ویـای  بـاغ  حالـی کـه  در  فرهنگـی، 
و  بـدوی  رأی  اسـاس  بـر  بنـا  ایـن  مالـکان  شـکایت 
تجدیـد نظـر از سـوی دادگاه، از ثبـت ملـی خـارج شـده 
اداره کل حقوقـی و امـاک وزارت  بـا پیگیری هـای  بـود، 
رئیـس  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
دیـوان عدالـت اداری بـا اعمـال مـاده 79 دربـاره این بنای 

موافقـت کـرد. ارزشـمند 
وزارت  امـاک  و  حقوقـی  مدیـرکل  شـقاقی  ابراهیـم 
این بـاره  در  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 
مترمربـع  هـزار   8 از  بیـش  بـا  نمـازی  »ویـای  گفـت: 
مسـاحت یک اثر ارزشـمند به حسـاب می آیـد و همچنین 
بنـای درون آن در سـال 1386 به عنـوان میـراث ملـی ثبت 
شـده اسـت. ایـن بنـا بـه ایـن دلیـل حائـز اهمیت اسـت 
کـه بـه  همـراه سـاختمانی در بغـداد )سـاختمان شـورای 
برنامـه ریـزی و توسـعه عـراق( تنها آثـار یکـی از معماران 
معـروف به نـام جوپونتی در خاورمیانه هسـتند و یونسـکو 
در حـال حاضـر مسـئولیت مرمـت اثـر دیگـر جوپونتـی در 
بغـداد را بـر عهـده گرفته اسـت.«او اضافه کـرد: »این بنای 
ارزشـمند از سـوی میراث فرهنگی ثبت ملی شـده بود؛ اما 
مالـکان بـاغ ویـای نمـازی شـکایتی را علیه مـا در دادگاه 
مطـرح کردند و موفق شـدند در دادگاه بـدوی و تجدیدنظر 
بگیرند.«شـقاقی   95 سـال  در  را  ثبـت  از  خـروج  حکـم 
گفـت: »به دنبـال ایـن اتفاق، موضـوع جلوگیـری از خروج 
از ثبـت ایـن اثـر تاریخـی در دسـتور کار ایـن اداره کل قرار 
گرفـت و بـا انتخاب دکتر مونسـان به عنـوان معاون رئیس 
جمهـوری و رئیـس سـازمان میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی وقـت و تأکیـدات او، این موضوع با سـرعت 
و جدیت در همان سـال پیگیری شـد و درخواسـت اعمال 

مـاده 79 بـه رئیـس دیـوان عدالت اداری ارسـال شـد.«

سوژه ویالی نمازی در 
فهرست آثار ملی 

ثبت شده باقی ماند

میراث فرهنگی سکوت می کند تا لوله های گاز از تاریخ 
ساسانیان عبور کند؟

شهرتاریخی »سیروان« در استان ایالم، دهم مهر سال ۱۳۸0 به شماره ۴۱۶۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

شـهر تاریخی »سـیروان« را بعـد از 1400 
سـال و بعـد از اسـتقرار تدریجـی حـدود 
1000 نفـر از مردم منطقـه روی ویرانه های 
معمـاری ایـن شـهر تاریخی ساسـانیان، 
حـاال بـا مجـوزی کـه میـراث فرهنگـی 
بـرای گازکشـی در عرصـه و حریـم اش 
خـرد  لودرهـا  پـای  زیـر  کـرده،  صـادر 

می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، از یک سـو می گویند 
بنیـاد  و  میراث فرهنگـی  سال هاسـت 
مسـکن در تاشـند سـایتی جدیـد برای 
تاریخـی »سـیروان«  آزاد سـازی شـهر 

ممنوعیـت  تـا  کننـد  آمـاده  ایـام  در 
وضـع شـده در ساخت وسـازهای خـارج 
ایـن  در  فرهنگـی  میـراث  ضوابـط  از 
منطقـه تاریخـی را به سـرانجام برسـانند 
و از سـوی دیگـر بـا تاییـد نهایـی بـرای 
ایـن  تخریـب   در حکـم  گازکشـی کـه 
شـهر تاریخی اسـت، نیز حـذف تدریجی 
پایـگاه میـراث فرهنگـی را هـم  بدنبـال 

دارد.
مجـوزی کـه نـه تنهـا ایـن شـهر تاریخی 
سوئیسـی  پنیـر  یـک  بـه  می توانـد  را 
تکـه پـاره تبدیـل کنـد بلکه طـرح انتقال 
روسـتا بـه منطقـه ی جدیـد را بـا وجـود 
باقـی  ابتـر  میلیـاردی  هزینـه کردهـای 
می گـذارد تـا بـرای مسـیر لوله گذاری ها، 

نـه تنهـا بخشـی زیـادی از آثـار و بناهای 
تاریخـی این محوطـه ی تاریخی تخریب 
شـوند، بلکـه احتمـال نشـت گاز طبیعـی 
به واسـطه ی عمق دسـت کم یـک متر و 
نیمی بـرای لوله گذاری ها درون فضاهای 
خالـی ایـن محوطـه ی مهـم و بـه دنبال 
آن انفجـار در آن بخش هـا، تهدیدهـا را 
بـرای ایـن شـهر تاریخـی بیشـتر کنـد. 
بهـزاد فریادیـان - کارشـناس هماهنگی 
امـور پایگاه هـای میـراث فرهنگـی ایـام 
- در دفـاع از حفـظ پایـگاه ملـی میراث 
فرهنگـی سـیروان در گفت وگـو با ایسـنا 
شـهر  در  موجـود  مسـاله ی  مهمتریـن 
تاریخـی سـیروان را نداشـتن مدیریـت 
صحیـح در گنجایش جمعیت روسـتایی 

مسـتقر در این روسـتا در شرایط امروزی 
می دانـد و ادامـه می دهـد: از یـک سـو 
ساخت وسـازهای جدیـد بـه حـدی زیاد 
شـده اند کـه خدمات رسـانی روسـتایی را 
در ایـن منطقـه غیـر ممکن کرده انـد و از 
سـوی دیگـر تجمیـع فاضاب روسـتایی 
در داخـل بناهـای تاریخی، ایجاد شـبکه 
نیـز  را  روسـتایی  بهداشـت  و  فاضـاب 

مختـل کرده اسـت.
وی بـا بیان این که شـهرتاریخی فرهنگی 
تاریخـی  شـهرِ  )سـراب کان(  سـیروان 
تمام سـنگی از دوره ی ساسـانیان اسـت 
کـه در محوطـه ای بیـش از30 هکتـار در 
فشـرده کوهسـتانی  بافـت کامـا  یـک 
ایجاد شـده و بناهای دو یا سـه طبقه ای 
بـا قطـر دیوارهـای60 تا 90 سـانتی متری 
آن، زیبایـی معمارانه خاصـی از آن وجود 
دارد و حتـی در منابع باسـتانی از آرامگاه 
انوشـیروان عـادل در ایـن شـهر تاریخی 
می دهـد:  ادامـه  می شـود،  یـاد  نیـز 
احتماال سـاکنان اولیه روسـتای امروزی 
گرفتـن  اختیـار  در  بـا  سـراب کان  
فضاهـای سـالم شـهر تاریخی کـه امروز 
بـه عنـوان انبـار علوفـه و طویلـه احشـام 
اسـتفاده می کننـد، روسـتای امـروزی را 
رشـد داده اند کـه با زیاد شـدن جمعیت، 
بـدون  و  جدیـد  سـازهای  و  سـاخت  
شـکل  آن  قدیمـی  بناهـای  روی  پـی 
گرفته انـد. فریادیـان اهمیـت و جایـگاه 
ایـن شـهر تاریخـی – فرهنگـی را از نظـر 
اشـتعال زایی، در حکـِم یـک پاالیشـگاه 
و کشـور  منطقـه  بـرای  بی پایـان  نفـت 
از حـدود  دهـد:  ادامـه مـی  و  می دانـد 
یـک دهه گذشـته بحث انتقال روسـتای 
سـراب کان بـه منظـور آزادسـازی عرصه 

شـهرتاریخی و رفع مشـکات سـکونت و 
خدمات رسـانی به مردم روسـتا از سـوی 
میـراث فرهنگـی اسـتان مطـرح شـده 
اسـت، امـا امـروز طراحـی مـکان جدیـد 
روسـتا روی میز مسـئوالن استانی خاک 
می خـورد و مـردم منطقـه همچنـان در 

باتکلیفـی بـه سـر می برنـد.
امـروزی  مشـکات  از  دیگـر  یکـی  او 
ایـن شـهر تاریخـی را ایـن طـور توصیف 
می کنـد:  مقام  ارشـد اسـتانی که رییس 
فرهنگـی  میـراث  از  حفاظـت  انجمـن 
اسـتان نیز هست متاسـفانه شهرتاریخی 
بـا جمعیـت هزارنفـری اش  سـیروان را 
بـا وجـود  و  بـه حـال خـود رهـا کـرده 
اعتراضـات مردمـی، دسـتور تسـریع در 
صـدور مجـوز طـرح  گاز کشـی و  معـادن 
را در کنـار آثـار تاریخـی فرهنگـی صـادر 
را  آن  جلـوی  دسـتی  هیـچ  و  می کنـد 

نمی گیـرد.
ایـن کارشـناس میراث فرهنگی با اشـاره 
و  پلی اتیلـن  شـبکه  اسـتانداردهای  بـه 
حفـاری  عمـق  لـزوم  بـرای  گازرسـانی 
در دل زمیـن، بیـان می کنـد: براسـاس 
گاز  لوله کشـی  بـرای  اسـتانداردها،  آن 
انجـام  حفـاری  بایـد  سـانتی متر   150
شـود و در کوچه هـای کـم عـرض بـرای 
نصـب انشـعابات )علمـک( تـا عمـق 80 
سـانتی متر تقلیـل نیـاز اسـت. از سـوی 
دیگـر 90 درصـد اتصـاالت گازی نشـت 
دارنـد و عبـور لولـه گاز در بیـن بناهـای 
تاریخـی  شـهر  خالـی  و  فشـرده  بهـم 
1400سـاله سـیروان بـا توجه بـه ماهیت 
گاز »متـان« و انباشـت آن در فضاهـای 
و  انفجـار  احتمـال  زیرزمینـی،  خالـی 
خسـارات انسـانی و تخریب آثار تاریخی 

نمی کنـد. انتظـار  از  دور  را 

مسـئول حـوزه پژوهـش اداره کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
خراسـان جنوبـی از ثبـِت نـام »ذوالفقـار 
بیتانه« - سـازنده دوتار سـنتی - در شهر 
در فهرسـت  فـردوس خراسـان جنوبـی 
ملـی گنجینـه زنـده بشـری بـه عنـوان 

حامـان میـراث فرهنگـی خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـیداحمد برآبـادی 
بـا بیـان این کـه موسـیقی در خراسـان از 
آیین های شـفاهی مردم اسـت که راویاِن 

آن گنجینه هـای نهـان فرهنـگ عامه یک 
مـرز و بـوم  هسـتند، ادامه داد: نخسـتین 
اقدام مهم در راسـتای پاسـداری از میراث 
و  اسـتادکاران  شناسـایی  ناملمـوس، 
هنرمندان پیشکسـوت این عرصه اسـت.
ایـن  بیتانـه گفـت:   ذوالفقـار  دربـاره   او 
هنرمنـد در سـال 1340 در فـردوس بـه 
دنیا آمد. پدر وی ازسـازندگان سـاز سنتی 
مطـرح منطقـه بـود کـه در سـاخت دوتار 
و نی لبـک الگـو و نمونـه خـاص خـود را 

را  نوازندگـی  از هفت سـالگی  او  داشـت. 
در کنـار پـدر یـاد گرفـت و تا امـروز در امر 
سـاخِت سـازهای مختلـف و نوازندگی در 

منطقـه فـردوس سـرآمد اسـت.
بـر اسـاس خبـر روابـط عمومـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دستی خراسـان جنوبی، برآبادی ذوالفقار 
بیتانـه را تنهـا بازمانده از نسـل بیتانه های 
معـروف در منطقـه فـردوس دانسـت که 
در بیـن هم نسـلی های خـود و در طـول 
سـال های گذشـته، در سـاخت و نواختن 
دوتار و سـایر سـازهای موسـیقی سـنتی 
و مقامـی سـرآمد بـوده و در نوازندگی نیز 

حائـز سـبک و شـیوه خود اسـت.

نام سازنده دوتار سنتی در 
لیست »گنجینه زنده بشری«

اتمام عملیات محوطه سازی 
تنگه بهرام چوبین ایالم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان ایـام از اتمام عملیات 
محوطه سـازی تنگه بهرام چوبین شهرسـتان دره شـهر خبر داد.

بـه گـزارش خبرگزاری میـراث آریا به نقل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی ایـام، عبدالمالـک شـنبه زاده امـروز 13 اسـفند ٩8 با 
اعـام ایـن خبـر اظهـار کرد: » عملیات فاز سـوم محوطه سـازی تنگه بهـرام چوبین 
شهرسـتان دره شـهر شـامل سامان دهی، سکوسـازی، پیاده راه سـازی و سنگ فرش 

به پایان رسـید.«
او افـزود: میـزان اعتبـار ایـن پـروژه 600میلیـون ریال کـه از محل اعتبارات اسـتانی 

سـال 97 تأمین شـده اسـت.«
شـنبه زاده تصریـح کـرد: »پـروژه زیرسـاخت تنگـه بهـرام چوبیـن با هـدف معرفی 
آثـار تاریخـی، طبیعی برای سـهولت تردد گردشـگران و مسـافران انجام شـد چراکه 
هـر سـاله بیـش از هـزاران نفر از ایـن منطقه تاریخـی و تفریحی دیـدن می کنند.«
مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان ایام ادامـه داد: »این 
تنگه باسـتانی شـگفت انگیز در 8 کیلومتری مسـیر پلدختر و در دل یکی از دره های 
کبیرکـوه واقـع شـده کـه مورخـان آن را شـکارگاه ییاقـی و بنا بـه روایاتی مخفیگاه 
بهـرام چوبیـن یکـی از سـرداران بنـام ایرانی می داننـد و به عنوان یکـی از پدیده های 
زیبـای طبیعـی شهرسـتان دره شـهر در بـر گیرنـده بناهایـی اسـت که در نـوع خود 

کم نظیر اسـت.«

ته
نک

شـهرتاریخی »سـیروان« در اسـتان ایالم، دهم مهر سال ۱۳۸0 
بـه شـماره ۴۱۶۵ در فهرسـت آثـار ملی به ثبت رسـید و حتی به 
واسـطه ی اهمیـت اش بعـد از تعیین عرصـه و حریم، در سـال 
۱۳9۶ بـه پایگاه  ملی پژوهشـی تبدیل شـد، باستان شناسـان 
می گوینـد ایـن شـهر تاریخی و مهـم در دوران شـکوه و عظمت 
خـود مرکز ایالت »ماسـبذان« از شـهرهای مهم و آبـاد ایران در 
دوره ساسـانی بـوده و وجود پل ها، راه هـا، محوطه ها، قلعه های 
فـراوان و سـکونت گاه های باسـتانی در ایـن محوطـه گویـای 
اهمیـت این شـهر بوده اسـت. حتـی امـروزه در ویرانه های این 
شـهر می توان کیفیت شهرسـازی و ذوق معماری عصر ساسانی 
را دید.هر چند روسـتای فعلی سـراب کالن روی بناهای متعدد 
و مختلف باقی مانده از این شـهر تاریخی سـاخته شـده اسـت، 
اما هنوز در وسـط روسـتا مجموعه اتاق های به هم پیوسـته ای 
بـه صـورت یـک مجموعه معمـاری بـزرگ دیـده می شـود که 
بـر فـراز آن پـی اتاق هـای منظـم و متحدالشـکل در طبقـات 

سـاختمانی مشـخص و معلوم است.

میراثگردشگری

تعطیلی موزه های ایذه و شوش تا اطالع ثانویخسارت یک میلیارد یورویی »کرونا« برای گردشگری
بازدیـد  شـمار  کـه  درحالـی 
کننـدگان مقاصـد گردشـگری 
دلیـل  بـه  اروپـا  پرطرفـدار 
نگرانی هـا از شـیوع ویـروس 
»کرونـا« درحـال کاهـش اسـت، اتحادیـه اروپـا روز 
ایـن  اعـام کـرد صنعـت گردشـگری طـی  دوشـنبه 
مـدت هرمـاه بـا حـدود یـک میلیـارد یورو خسـارت 

مواجـه شـده اسـت.
ایـن  فرانـس24،  از  نقـل  بـه  و  ایسـنا  بـه گـزارش 
اطاعـات توسـط »تیـری برتـون« از مسـووالن بـازار 
جهانـی اتحادیـه اروپـا ارائـه شـده اسـت. »برتـون« 
شـیوع  رونـد  ادامـه  بـا  بـود  داده  هشـدار  پیشـتر 
ویـروس »کرونـا«، صنعـت گردشـگری نیـز از لحاظ 

دید.صنعـت  خواهـد  صدمـه  شـدت  بـه  اقتصـادی 
مواجـه  بـا خسـارت  مـوج  دو  در  اروپـا  گردشـگری 
شـد: نخسـت بـا شـیوع ویـروس »کرونـا« در چین 
و خانه نشـین کردن شـهروندان این کشـور و سـپس 
بـا شـیوع این ویـروس در اروپا که سـبب کم شـدن 
مسـافرت بـه نقـاط تحـت تاثیـر ایـن ویـروس، لغـو 
شـدن رویدادهـای بـزرگ و تعطیـل شـدن مقاصـد 
مـوزه  پاریـس،  شـد.در  جهـان  مهـم  گردشـگری 
کارکنـان  ممانعـت  پـی  در  دوشـنبه  روز  »لـوور« 
»کرونـا«   ویـروس  از شـیوع  نگرانـی  دلیـل  بـه  آن 
بـرای دومیـن روز متوالـی درهـای خـود را بـه روی 

داشـت. نگـه  بسـته  بازدیدکننـدگان 

و  موزه هـــا  اداره   رئیـــس 
ــی و  ــول فرهنگـ ــوال منقـ امـ
ــتان اعـــام  تاریخـــی خوزسـ
و  ایـــذه  کـــرد: موزه هـــای 
شـــوش بـــه دلیـــل پیشـــگیری از شـــیوع ویـــروس 

ــت. ــل اسـ ــوی تعطیـ ــاع ثانـ ــا اطـ ــا تـ کرونـ
موزه هـــا  اداره   )رئیـــس  ابراهیمـــی  ســـیدمحمد   
ــوال منقـــول فرهنگـــی و تاریخـــی خوزســـتان(  و امـ
اظهـــار داشـــت: باتوجـــه بـــه برگـــزاری جلســـه 
شـــورای آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان ایـــذه و 
کارگـــروه جلوگیـــری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا بـــا 
ــروس  ــن ویـ ــیوع ایـ ــری از شـ ــتورالعمل جلوگیـ دسـ

و حســـب مصوبـــات و دســـتور از فرمانـــداری، مـــوزه 
ــل  ــوی تعطیـ ــاع ثانـ ــا اطـ ــذه تـ ــی ایـ ــار تاریخـ آثـ
ـــن  ـــا و اماک ـــن موزه ه ـــزود: همچنی ـــود.او اف ـــد ب خواه
تاریخـــی شـــوش نیـــز در راســـتای جلوگیـــری از 

ــتند. ــل هسـ ــا تعطیـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ شـ
رئیـــس اداره  موزه هـــا و امـــوال منقـــول فرهنگـــی و 
ـــا  ـــن تصمیم ه ـــرد: ای ـــح ک ـــتان تصری ـــی خوزس تاریخ
و  شـــهروندان  ســـامت  از  حفاظـــت  راســـتای  در 
ــده اند. او  ــاذ شـ ــروس اتخـ ــیوع ویـ ــری از شـ جلوگیـ
خاطرنشـــان کـــرد: محوطه هـــا و موزه هـــای ایـــن دو 
ـــن  ـــی ای ـــا ط ـــا کرون ـــه ب ـــور مقابل ـــه منظ ـــتان ب شهرس

مـــدت شستشـــو و اســـتریل خواهنـــد شـــد.
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 پیام
زیست

خبر

باتوجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و ناقــل 
بــودن پســماندهای پزشــکی و بیمارســتانی مدیریــت 
ــف  ــت مضاع ــر از اهمی ــان حاض ــش در زم ــن بخ ای
ــورد  ــد م ــش بای ــش از پی ــه بی ــت ک ــوردار اس برخ

ــرد. ــرار گی ــان ق ــردم و متولی توجــه م
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــل 50 قان ــق اص ــرای تحق ب
ــه منظــور حفــظ محیــط زیســت  ــران و ب اســامی ای
ــه  ــت بهین ــار پســماندها و مدیری ــار زیانب کشــور از آث
ــات  ــازمان ها و موسس ــا و س ــه وزارتخانه ه ــا، هم آنه
ــی  ــی غیردولت ــای عموم ــی و نهاده ــای دولت و نهاده
کــه  شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت 
و همــه شــرکت ها و موسســات و اشــخاص حقیقــی  
ــرر  ــررات و سیاســت های مق ــد مق ــی موظفن و حقوق

ــد. ــون مدیریــت پســماند را رعایــت کنن در قان
ــور  ــا در کش ــروس کرون ــترش وی ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــی پســماندهای  ــت اجرای ــرای مدیری ضــرورت دارد ب
ویــژه ای  و ماحظــات  تدابیــر  پزشــکی  و  عــادی 
ــی  ــع نهای ــا دف ــد ت ــه تولی ــل و چرخ ــه مراح در هم

ــود. ــال ش ــت اعم ــت و دق ــا جدی ــماندها ب پس
ــماندهای  ــی پس ــت اجرای ــط و مدیری مطابــق ضواب
پزشــکی، پســماندهای تولیــدی در مراکــز درمانــی را 
بــه چهــار دســته پســماندهای عــادی، عفونــی، تیــز و 
ــرده اســت  ــی تقســیم ک ــده و شــیمیایی و داروی برن
ــزو  ــا، ج ــروس کرون ــه وی ــوده ب ــه پســماندهای آل ک

پســماندهای عفونــی طبقه بنــدی می شــود.
اکنــون کــه تاشــگران حــوزه بهداشــت و درمــان 
و کنتــرل  پیشــگیری  حــال  در  اســتان  و  کشــور 
ایــن ویــروس هســتند، می طلبــد کــه مدیریــت 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــات ق ــت اقدام ــم در اولوی ــماند ه پس
ناقــل بیمــاری بــه جامعــه نشــود. مدیــرکل حفاظــت 

ــا  ــق ب ــی گفــت: مطاب محیــط زیســت خراســان جنوب
ــا در نظــر  ــون اساســی کشــور و ب اصــل پنجاهــم قان
گرفتــن تهدیــدات جــدی و خطــرات زیســت محیطــی 
پســماندهای پزشــکی، بیمارســتانی و مخلــوط کــردن 
پســماندهای مذکــور بــا ســایر پســماندها و نبــود 
مدیریــت صحیــح و  هرگونــه تخطــی از قوانیــن 
ــر مــاده 13 قانــون مدیریــت پســماندها مصــوب  براب
ــاده 688  ــون و م ــان قان ــاده 18 هم 20/02/83 و م

قانــون مجــازات اســامی جــرم بــوده و بــدون هیــچ 
ــا  ــروس کرون ــه شــیوع وی ــا توجــه ب ماحظــه کاری ب

ــد شــد. ــع خواه ــورد قاط ــان برخ ــا متخلف ب
و  درمانــی  مراکــز  در  افــزود:  اکبــری  حســن 
بــه  مشــکوک  بیمــاران  کــه  بیمارســتان هایی 
پذیــرش می کننــد، مدیریــت  را  ویــروس  کرونــا 
ــژه ای برخــوردار  ــت وی پســماندهای پزشــکی از اهمی
ــای  ــط و روش ه ــاده 3 ضواب ــا م ــق ب ــت و مطاب اس
ــته  ــکی و وابس ــماندهای پزش ــی پس ــت اجرای مدیری

ــت،  ــران، وزارت بهداش ــرم وزی ــات محت ــوب هی مص
درمــان و آمــوزش پزشــکی مســوول نظــارت بــر 

اجــرای ضوابــط مذکــور اســت.
ــه  ــاص توصی ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــده پســماند پزشــکی  می شــود همــه مراکــز تولیدکنن
درمانگاه هــا  مطب هــا،  بیمارســتان ها،  از  اعــم 
و مراکــز بهداشــت بــا دقــت و تدابیــر بیشــتر از 
ــازی  ــه جداس ــط نســبت ب ــا ضواب ــق ب ــته مطاب گذش
بی خطرســازی  پزشــکی،  پســماندهای  تفکیــک  و 
ــط و تحویــل آن  ــدرج در ضواب ــا شــرایط من ــق ب مطاب

بــه شــرکت های ذیصــاح مــورد تاییــد دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بیرجنــد اقــدام و از هــر گونــه مخلــوط 
ــه آن  ــادی و تخلی ــردن پســماندهای پزشــکی و ع ک
ــهری  ــماندهای ش ــت پس ــداری موق ــروف نگه در ظ
ــا(  ــودجو )زباله گرده ــراد س ــی اف ــل دسترس ــه  دلی ب
و انتشــار آلودگــی در ســطح جامعــه جــدا خــودداری 

ــد. کنن
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی 
ــماندها  ــل پس ــل و نق ــووالن حم ــرد: مس ــح ک تصری
ــهرداری ها  ــوزه ش ــادی در ح ــماندهای ع ــم از پس اع

اهمیت مضاعف پسماند پزشکی
برای مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و پزشکی تدابیر و مالحظات ویژه ای در همه مراحل و چرخه تولید

 تا دفع نهایی پسماندها با جدیت و دقت باید اعمال شود

براســاس آمارهــای جهانــی بیــن۱0 تــا ۵۲ درصــد زبالــه هــای بیمارســتانی عفونــی هســتند 
و حتــی در صــورت بازیافــت نیــز ممکــن اســت باعــث انتقــال بیماریهــای واگیــردار شــوند.

پســماند بیمارســتانی بــه دلیــل بــاال بــودن دســتکم یکــی از خــواص خطرنــاک بــه مراقبــت 
ــتانی در  ــماندهای بیمارس ــد پس ــش از ۸0 درص ــد. بی ــاز دارن ــاص( نی ــت خ ــژه )مدیری وی
صــورت عــدم اختــالط بــا پســماندهای خطرنــاک و تفکیــک در مبــدا،  زبالــه عــادی و بــی  خطــر 
هســتند. کارشناســان محیــط زیســت بــی خطــر ســازی بوســیله اتــوکالو را بــرای تبدیــل زبالــه 

هــای بیمارســتانی بــه زبالــه عــادی ناکارآمــد مــی داننــد.

ــه  ــاص توصی ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــری: ب اکب
می شــود همــه مراکــز تولیدکننــده پســماند 
مطب هــا،  بیمارســتان ها،  از  اعــم  پزشــکی 
درمانگاه هــا و مراکــز بهداشــت بــا دقــت و تدابیــر 
ــبت  ــط نس ــا ضواب ــق ب ــته مطاب ــتر از گذش بیش
ــه جداســازی و تفکیــک پســماندهای پزشــکی،  ب
بی خطرســازی مطابــق بــا شــرایط منــدرج در 
ــالح  ــرکت های ذیص ــه ش ــل آن ب ــط و تحوی ضواب
ــد  ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــورد تایی م

ــد. ــدام   نماین اق
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ــرژی  تفاهــم نامــه احــداث ســاختمان ان
ــه  ــروژه بهین ــان پ ــر، می ــه صف ــک ب نزدی
ســازی مصــرف انــرژی و محیــط زیســت 
و ایســتگاه نــوآوری شــریف منعقــد شــد.
ــل  ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه،  ــم نام ــن تفاه ــدف از ای ــوری، ه جمه
ــد  ــه بتوان ــت ک ــاختمانی اس ــداث س اح
بــه عنــوان یــک نمونــه مناســب و کامــل، 
ــل قبولــی  ــه میــزان قاب ــرژی خــود را ب ان
تامیــن کنــد. ایــن ســاختمان بــه عنــوان 
ــرای کارشناســان، دانشــجویان  ــزی ب مرک
ســازی  بهینــه  حــوزه  پژوهشــگران  و 
انــرژی بــرای آمــوزش و ترویــج فرهنــگ 
ــد. ــد ش ــناخته خواه ــه ش ــن زمین در ای

ــه  ــروژه بهین ــی پ ــر مل ــی مدی ــی وطن عل
در  زیســت  محیــط  و  انــرژی  ســازی 
ــن  ــه، ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاختمان ب س
بــا  کــه  اســت  ملــی  پــروژه  اولیــن 
ــت:  ــود گف ــی ش ــداث م ــوان اح ــن عن ای
اهمیــت  از  ســاختمان  ایــن  طراحــی 
باالیــی برخــوردار اســت. بــا وجــود تمــام 
ــا آن روبروســت،  ــه کشــور ب مشــکاتی ک
امیدواریــم کــه ایــن پــروژه بــا یــک نــگاه 
ــی  ــی و اجرای ــی، اقتصــادی، مدیریت علم
در زمــان مشــخص بــه اتمــام برســد.

توســعه کســب  لــزوم  بــه  توجــه  بــا 
ــازی  ــه س ــه بهین ــا در زمین ــای نوپ وکاره
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین ــرژی، پی ان
کاربــری ســاختمان فــوق بــرای اســتقرار 
بهینــه  هــای  فنــاوری  بــوم  زیســت 
قــرار  اســتفاده  مــورد  انــرژی  ســازی 

گیــرد.
مهــدی شــکوری معــاون مدیــر ملــی 
ــط  ــرژی و محی ــازی ان ــه س ــروژه بهین پ
زیســت در ســاختمان نیــز بــا اشــاره 
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــوق گف ــه ف ــه نکت ب
ایــن پــروژه، ترویــج مبحــث 19 مقــررات 
توســعه  رویکــرد  بــا  ملــی ســاختمان 
ســاختمان هــای پایــدار حداقــل مصــرف 
انــرژی فســیلی اســت و ایــن ســاختمان 
الملــی  بیــن  تجربیــات  اســاس  بــر 
ــود. ــی ش ــاخته م ــی و س ــابه طراح مش
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حواسمان به گونه های زیستی باشدم
و  طبیعـت  از  تاریـخ  طـول  در  همـواره  انسـان 
هرآنچـه در آن بـوده یکجانبـه بـه نفع خـود بهره 
بـرده امـا ایـن رویـه، گونه هـای حیات وحـش را 
بـا خطـر انقـراض مواجه کـرده اسـت. از این رو 
در سـال هـای اخیـر روش مشـارکتی در بهـره 
بـرداری از طبیعـت در دنیـا شـکل گرفتـه اسـت که بـا اجرای 

آن تنوع زیسـتی حفـظ و انسـان ها نیـز منتفـع می شـوند.
حیوانـات و گیاهـان نیـز ماننـد انسـان هـا حـق حیـات دارند 
امـا بـه نظـر مـی رسـد در چنـد دهـه گذشـته ایـن حـق از 
سـوی انسـان ها به فراموشـی سـپرده شـده که گواه آن نیز 
صـدای زنـگ خطری اسـت کـه از وضعیت حیـات وحش در 

دنیـا بـه گـوش می رسـد.
بسـیار مـی شـنویم کـه مثـا یـک قـاده یوزپلنـگ بـر اثـر 
تصـادف جـاده ای تلـف شـده و یـا الشـه یـک خـرس در 
فـان جنـگل پیـدا شـده، شـاید حتـی شـنیده باشـید و یـا 
در فضـای مجـازی دیـده باشـید کـه عـده ای تولـه خرسـی 
را بـه قصـد کشـت مـی زنند، شـاید در نـگاه اول زیـاد جدی 
و  تنـوع حیوانـات  و  تعـداد  زمانـی کـه  امـا  نیایـد  نظـر  بـه 

قبـال  در  هـا  انسـان  برخـی  نابخردانـه  رفتارهـای  حتـی 
حیـات وحـش افزایـش مـی یابـد کـه در راسـتای آن بـر اثر 
آنهـا گرفتـه مـی شـود، قطعـا  از  خودخواهـی، حـق حیـات 

جـای تامـل دارد.
 بـر اسـاس آمـار سـال 2015 بیـش از 61 هزار گونـه جانوری 
در دنیـا زندگـی مـی کنـد کـه حـدود 6 هـزار تـا از آنهـا در 
معـرض تهدیـد قـرار دارنـد، ایـن آمـار بـر اسـاس فهرسـت 
سـرخ IUCN ) فهرسـت سـرخ گونـه هـای در خطـر تهدیـد 
سـازمان حفاظـت جهانـی( تهیـه شـده، در واقـع اکنـون 9.7 

درصـد مهـره داران جهـان در معـرض تهدیـد قـرار دارنـد.
در ایـران نیـز حـدود هـزار و 170 گونـه مهـره دار وجـود دارد 
IUCN حـدود 78 گونـه از  کـه بـر اسـاس فهرسـت سـرخ 
آنهـا در معـرض تهدیـد قـرار دارنـد البتـه این معـرض تهدید 
بـا درجـات مختلـف اسـت ممکـن اسـت برخـی از آنهـا بـه 
شـدت در معـرض انقـراض باشـند و برخـی بـا درجـه کمتـر 
باشـند ام بنـا بـه اعـام کارشناسـان امـر در مجمـوع حـدود 
7 درصـد از گونـه هـای جانـوری مهـره دار کشـور در معـرض 

تهدیـد قـرار دارنـد.

ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه ــازمان جن ــت س سرپرس
گفــت: در هفتــه منابــع طبیعــی امســال 863 پــروژه بــا اعتبــاری 

ــه بهــره بــرداری مــی رســد. معــادل 442 میلیــارد تومــان ب
ــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی ســازمان جنــگل هــا، خســرو  ب
شــهبازی در نشســت ارائــه راهــکار بــرای برگــزاری هفتــه منابــع 
ــع  ــتانی مناب ــتادی و اس ــران س ــا مدی ــزداری ب ــی و آبخی طبیع
طبیعــی کــه بــه شــکل ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد، خاطرنشــان 
ــاه  ــم آذرم ــاری از چهارده ــال ج ــکاری را در س ــه نهال ــرد: اینک ک
ــود و  ــه ب ــم یــک حکمــت و خیریتــی در آن نهفت آغــاز کــرده ای
اگــر ایــن کار انجــام نمــی شــد اکنــون و بــا شــرایط ایجــاد شــده 

ــد. ــن مــی مان ــر زمی ــا ب ــن نهال ه بخــش اعظمــی از ای
وی دربــاره کاشــت درختــان مثمــر در عرصــه هــای منابــع 
طبیعــی و اظهــار نظرهایــی کــه پیرامــون آن وجــود دارد، گفــت: 
ــه  ــت و هم ــر نیس ــر مثم ــی غی ــع طبیع ــی در مناب ــچ درخت هی

ــتند. ــش هس ــف ثمربخ ــکال مختل ــه اش ــان ب درخت
انجیــر، گابــی  بــادام،  مثــل  افــزود: گونه هایــی  شــهبازی 
ــان  ــه درخت ــوط از جمل ــه و بل ــوس، بن ــار، اکالیپت ــی، کن وحش
جنگلــی مثمــری هســتند کــه همچنــان می تــوان ایــن درختــان 
را در عرصــه هــای مختلــف کاشــت و از میــوه و ثمــره آن بهــره 
ــوق  ــت حق ــه پرداخ ــا ب ــازمان جنگل ه ــت س ــت. سرپرس جس
ــگل اشــاره  ــی جن ــای حفاظت ــان و نیروه ــاده جنگلبان ــب افت عق
ــس  ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی ــکاری مع ــا هم ــت: ب ــرد و گف ک
ــت وزارت  ــای سرپرس ــری ه ــه و پیگی ــه و بودج ــازمان برنام س
جهــاد کشــاورزی تمامــی بدهــی ســال گذشــته نیروهــای 

ــب امســال  ــی از طل ــل توجه ــام بخــش قاب ــه انضم ــی ب حفاظت
آنــان پرداخــت شــده و بخــش ناچیــزی باقــی مانــده اســت کــه 
امیدواریــم تــا پایــان ســال پرداخــت شــود. بــه گفتــه شــهبازی 
ــدوق توســعه  ــارات از محــل صن ــا 50 درصــد اعتب ــون تنه ــا کن ت
ــه و  ــی اختصــاص یافت ــع طبیع ــه مناب ــاری ب ــی در ســال ج مل
ــور  ــی کش ــع طبیع ــات در مناب ــه اقدام ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــوده اســت. ــا ب ــم ه ــن رق ــر از ای بســیار باالت
ــه موضــوع  وی خواســتار توجــه بیشــتر رســانه هــای گروهــی ب
ــی  ــط عموم ــی شــد و از رواب ــع طبیع ــه مناب ــال کاری در هفت نه
خواســت بــرای اطاع رســانی بــه افــکار عمومــی و ترویــج 

ــد. ــف کن ــاش مضاع ــکاری ت ــگ درخت فرهن
ــا اهمیــت خوانــدن مراتــع کشــور و لــزوم  شــهبازی همچنیــن ب
ــه  ــی، ب ــان داروی ــش و گیاه ــن بخ ــری در ای ــی و بازنگ ارزیاب
ــت: کتابچــه  ــرد و گف ــت چــوب اشــاره ک موضــوع  توســعه زراع
طــرح زراعــت چــوب اکنــون تهیــه شــده و بــرای کاهــش فشــار 
بــر جنــگل و تامیــن منابــع چوبــی صنایــع، ایــن طــرح بایــد در 
کشــور توســعه پیــدا کنــد. سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــران  ــا مدی ــازی ب ــت مج ــه نشس ــور در ادام ــزداری کش و آبخی
منابــع طبیعــی بــه موضــوع مقابلــه بــا پدیــده بیابان زایــی 
ــه  ــق و عرص ــا در مناط ــی تنه ــچ پاش ــزود: مال ــرد و اف ــاره ک اش
ــی  ــد مالچ پاش ــده و نیازمن ــام ش ــات آن انج ــه مطالع ــی ک های
اســت انجــام مــی شــود و اگــر در مناطــق حفاظــت شــده مالــچ 
پاشــی صــورت گیــرد، قطعــًا تخلــف اســت و مدیــر مربوطــه بایــد 

پاســخگو باشــد.

وی کاداســتر اراضــی ملــی را نیــز یکــی از ضــرورت هــا و 
ــا  ــد ب ــت: کاداســتر بای ــی برشــمرد و گف ــع طبیع ــات مناب ملزوم
دقــت هرچــه تمام تــر انجــام شــود تــا حقــی از منابــع طبیعــی 

ــود. ــع نش ــردم ضای و م
سرپرســت ســازمان جنگلهــا در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــی  ــتان های جنوب ــی از اس ــه برخ ــا ب ــخ ه ــوم مل ــه هج ــود ب خ
اشــاره کــرد و از منابــع طبیعــی خواســت در ایــن زمینــه نهایــت 

ــند. ــته باش ــاورزی داش ــاد کش ــازمان جه ــا س ــکاری را ب هم
شــهبازی بــه تهیــه برنامــه هــای جنــگل و طــرح تنفــس 

ــمند  ــای ارزش ــار جنگل ه ــزود: در کن ــرد و اف ــاره ک ــا اش جنگل ه
ــی،  ــی، زاگرس ــی- توران ــر  ایران ــا نظی ــر جنگل ه ــی، دیگ هیرکان
خلیــج فــارس و عمانــی و ارســباران بــرای ســازمان جنــگل هــا در 
اولویــت قــرار دارد. مســوول اول منابــع طبیعــی کشــور بــا بیــان 
ــازمان  ــا س ــاری ب ــال ج ــی در س ــای خوب ــه ه ــه تفاهم نام اینک
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی، موسســه تحقیقــات آب و خاک 
و شــهرداری ها و دهیــاری منعقــد شــده اســت، از مدیــران منابــع 
طبیعــی اســتان  هــا خواســت ایــن تفاهم نامه هــای همــکاری را 

ــد. پیگیــری و اجرایــی کنن

ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن ــط طبیع ــاون محی مع
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 15 اســفند روز درختــکاری، تاکیــد 
کــرد کشــت گونه هــای بومــی و ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی هــر 
ــتم های  ــتی و اکوسیس ــوع زیس ــظ تن ــور حف ــه منظ ــه ب منطق

طبیعــی کشــور مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــط  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت محی ــزارش پای ــه گ ب
زیســت، در پیــام کیومــرث کانتــری آمــده اســت: درخــت یکــی 
از مهمتریــن و کلیــدی تریــن عناصــر در محیــط زیســت و 
ــی شــود. ــی محســوب م ــات در اکوسیســتم جهان ــه حی چرخ

بهره برداری از ۸۶۳ پروژه 
در هفته منابع طبیعی
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مسئولیت محیط زیست به مناطق چهارگانه 
محدود نیست

شاخص آالیندگی هوا در فهرج 
به ۴۰ برابر حد مجاز رسید

حیــات  اداره  رئیــس 
تهــران  اســتان  وحــش 
مدیریــت  بحــث  گفــت: 
چــه  وحــش  حیــات 
مدیریــت  تحــت  چهارگانــه  مناطــق  داخــل 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و چــه خــارج از 
ایــن مناطــق در وظایــف ســازمان محیــط زیســت 

اســت. شــده  تعریــف 
محمــد کرمــی، رئیــس اداره نظــارت بــر امــور 
حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــر گفــت : 13  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــران ، در گفتگ ته
ــی حیــات  ــوان روز جهان ــه عن اســفند هــر ســال ب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــن الملل ــم بی ــش در تقوی وح
ــه هــای  ــت گون ــه اهمی ــا توجــه ب شــده اســت. ب
بــرای  اقداماتــی  جانــوری،  گیاهــی  مختلــف 
آگاهــی عمومــی و معرفــی ایــن گونــه هــا انجــام 
دارای  وحــش  حیــات  چــرا کــه  دهیــم  مــی 

ــی، ژنتیکــی، اقتصــادی، علمــی،  ارزش هــای ذات
ــی  ــی شناس ــی و زیبای ــی تفریح ــی و حت آموزش

دارد.
کرمــی افــزود: حتمــًا بایــد کمــک جامعــه مدنــی 
و تشــکل هــای مردمــی و افــراد غیردولتــی را 
همــراه داشــته باشــیم تــا بتوانیــم از ایــن موهبــت 
الهــی بــه نحــو احســن حفاظــت کنیــم. همچنیــن 
ــری  ــی آن هــا جلوگی ــم از تجــارت غیرقانون بتوانی
کنیــم کــه یکــی از معضــات و مشــکاتی اســت 

کــه در دنیــا بــا آن مواجــه هســتیم.
وی تأکیــد کــرد: تخریــب زیســتگاه هــای حیــات 
ــا را  ــه ه ــن گون وحــش باعــث شــده برخــی از ای
طــی ســال هــای گذشــته از دســت داده باشــیم، 
ــب  ــه تخری ــی ک ــیر ایران ــی و ش ــر ایران ــل بب مث
زیســتگاه و شــکار غیرمجــاز و برداشــت بــی رویــه 

باعــث شــده آن هــا را از دســت داده باشــیم.

محیــط  دیــرکل حفاظــت 
ــا  ــان ب زیســت اســتان کرم
ــه شــاخص  ــه اینک اشــاره ب
فهــرج  در  آالیندگــی هــوا 
ــر حــد مجــاز رســیده  ــه 40 براب روز )ســه شــنبه( ب
اســت گفــت: پدیــده گــرد و غبــار و ســامت مــردم 
شــرق ایــن اســتان نبایــد در ســایه کرونــا بــه 

ــود. ــپرده ش ــی س ــت فراموش دس
ــو  ــت و گ ــنبه در گف ــه ش ــاکری روز س ــان ش مرج
ــرق  ــق ش ــت مناط ــه محرومی ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ب
ــزود: از مســئوالن  ــرد و اف ــان اشــاره ک اســتان کرم
ــان  ــار کرم ــرد و غب ــار گ ــم موضــوع مه ــی خواهی م
ســال آینــده بــا توجــه بــه محرومیــت بســیاری از 
ــه  ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــتان و البت ــن اس ــق ای مناط

ــده شــود. ــژه دی ــور وی ط
وی بــا اشــاره بــه کمبــود امکانــات در شــرق اســتان 
ــاه  ــار در بهمــن م ــرد و غب ــرد: گ ــح ک ــان تصری کرم

ــان  ــه روز میهم ــا س ــه 2 ت ــر هفت ــاری ه ــال ج س
مــردم شــرق اســتان کرمــان بخصــوص شهرســتان 
ــره و  ــی روزم ــوده و زندگ ــرج ب ــگان و فه ــای ری ه
ســامت اهالــی ایــن مناطــق را تحــت تاثیــر قــرار 

داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه گذشــتن شــاخص آالیندگــی هــوا 
ــت:  ــار داش ــاز اظه ــد مج ــر ح ــرج از 40 براب در فه
ــان  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
ــد  ــی کن ــنهاد م ــی پیش ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــا محوریــت  ــا تاییــد دانشــگاه علــوم پزشــکی و ب ب
رســیدن  تــا  شهرســتان  ایــن  ادارات  فرمانــدار 

ــود. ــل ش ــادی تعطی ــت ع ــه حال ــرایط ب ش
دلیــل  بــه  گیاهــی  پوشــش  رفتــن  بیــن  از 
خشکســالی هــای پیاپــی و وقــوع توفــان شــن در 
ایــن شهرســتان در بســیاری از ایــام ســال موجــب 
بــروز ریزگردهــا و مختــل شــدن زندگــی اهالــی این 

ــود. ــی ش ــه م منطق

دستگیری یک اکیپ شکارچی متخلف در ثالث باباجانی
رییس حفاظت محیط زیست ثاث باباجانی از دستگیری یک اکیپ شکارچی متخلف که اقدام به 
شکار 6 قطعه کبک در منطقه هماجگه این شهرستان کرده بودند، خبر داد.

گزارش 

ساختمان انرژی 
نزدیک به صفر 
ساخته می شود

ریا
تولید گامت ماهی آزاد دریای خزر در ماهی قزل آالد

بـرای نخسـتین بار در کشـور با اسـتفاده از فناوری 
سـلول های بنیـادی و ایجـاد ماهـی کایمـر امـکان 
تولیـد گامـت ماهـی آزاد دریـای خـزر در ماهـی 
قـزل آالی رنگین کمـان توسـط محققـان دانشـگاه 
تربیـت مدرس و پژوهشـگاه رویـان تحقق یافت.
 سـمانه پورسـعید، دانـش آموختـه مقطـع دکتـری دانشـگاه 
تربیـت مـدرس کـه ایـن پـروژه در قالـب رسـاله تحقیقاتی وی 
بـا راهنمایـی دکتـر محمـد رضـا کلباسـی عضـو هیـات علمـی 
تربیـت  دانشـگاه  دریایـی  علـوم  و  طبیعـی  منابـع  دانشـکده 
مـدرس و دکتـر حسـین بهارونـد، دکتـر سـیده نفیسـه حسـنی 
و دکتـر گـرو یوشـیزاکی بـه نتیجـه رسـیده اسـت، بـا اشـاره به 
اینکـه بسـیاری از ماهیـان بـه ویـژه گونه هـای اقتصـادی بـه 
دلیـل برداشـت بـی رویـه از منابع آبی، آلودگـی آب ها و تخریب 
زیسـتگاه ها و مناطـق تخم ریـزی در معـرض خطـر تهدیـد و 
یـا حتـی انقـراض قـرار گرفته انـد، گفـت: ایـن امـر بسـیاری از 
محققـان را بـه دنبـال یافتـن روش هایـی بـرای جلوگیـری از 

وقـوع ایـن رویـداد مخـرب ملـزم کـرده اسـت.
وی افـزود: در ایـن راسـتا روش هـای نویـن بـر پایـه زیسـت 

فنـاوری سـلولی، بـرای نیـل بـه اهـداف مختلـف از جمله حفظ 
یافتـه  توسـعه  تهدیـد  معـرض  در  ژنتیکـی گونه هـای  ذخایـر 
اسـت کـه در آن هـا به طور عمده از سـلول های بنیادی اسـتفاده 

می شـود.
پورسـعید بـا اشـاره بـه انجـام کار تیمـی در ایـن پـروژه علمـی، 
گفـت: در راسـتای حفاظـت از گونـه ارزشـمند اقتصـادی و در 
شـرف انقـراض ماهـی آزاد دریای خزر، پژوهشـگران دانشـکده 
علـوم دریایـی دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا همـکاری مشـترک 
بنیـادی پژوهشـگاه رویـان  محققـان پژوهشـکده سـلول های 
و دانشـگاه علـوم و تکنولـوژی دریایـی توکیـو بـرای نخسـتین 
بـار در کشـور موفـق شـدند از طریـق کشـت سـلول های بنیادی 
اسـپرماتوگونی ماهـی آزاد دریـای خـزر و پیونـد درون صفاقـی 
ایـن سـلول ها بـه الروهای قـزل آالی رنگین کمـان، ماهی کایمر 
تولیـد کننـد. کایمر بـه موجودی اطاق می شـود که سـلول هایی 
بـا ترکیـب ژنتیکـی متفـاوت در آن موجـود حضـور دارنـد. بـه 
عبـارت دیگـر قسـمتی از سـلول های موجـود کایمـر مشـتق از 
سـلول های داخلـی میزبـان و بخـش دیگـر مشـتق شـده از 

موجـود دیگر اسـت.

ب
تاال

ــط زیســت اســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
مرکــزی گفــت: 75 درصــد از ســطح دریاچــه 
تــاالب میقــان اراک در پــی بارندگــی هــای 
اخیــر در ایــن اســتان آبگیــری شــده اســت.
ــی« روز ســه شــنبه در گفــت  »رضــا میرزای
ــن  ــا ای ــان اراک ب ــاالب میق ــزود: ت ــا اف ــا ایرن ــو ب و گ
حجــم آبگیــری از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت و 
بــه طــور قطــع تــا پایــان ســال بــا بارندگــی ایــن حجــم 
بیشــتر مــی شــود و امــکان آبگیــری کامــل وجــود دارد.
وی بیــان کــرد: شــرایط زیســتی مناســب و خوبــی 
ــود دارد و  ــان اراک وج ــاالب میق ــدگان در ت ــرای پرن ب

ــود. ــی ش ــاز م ــه زودی آغ ــان ب ــاره آن ــوچ به ک
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی 
ــه  ــره 105 منطق ــان اراک در زم ــاالب میق ــه داد: ت ادام
مهــم بــرای پرنــدگان کشــور اســت کــه در مرتفــع تریــن 
ــاع  ــن ارتف ــه و میانگی ــرار گرفت ــران ق شــوره زارهــای ای
ــر مــی رســد. ــک هــزار و 700 مت ــه ی ــا ب آن از ســطح دری
میرزایــی اظهــار داشــت: ایــن تــاالب کویــری در صــورت 
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بــه شــرکت های ذیصــاح مــورد تاییــد دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بیرجنــد اقــدام و از هــر گونــه مخلــوط 
ــه آن  ــادی و تخلی ــردن پســماندهای پزشــکی و ع ک
ــهری  ــماندهای ش ــت پس ــداری موق ــروف نگه در ظ
ــا(  ــودجو )زباله گرده ــراد س ــی اف ــل دسترس ــه  دلی ب
و انتشــار آلودگــی در ســطح جامعــه جــدا خــودداری 

ــد. کنن
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبــی 
ــماندها  ــل پس ــل و نق ــووالن حم ــرد: مس ــح ک تصری
ــهرداری ها  ــوزه ش ــادی در ح ــماندهای ع ــم از پس اع

و دهیاری هــا یــا پیمانــکاران مجــاز پســماندهای 
ــی  ــت تمام ــه رعای ــف ب پزشــکی بی خطــر شــده مکل
شــرایط و ضوابــط بهداشــتی مربوطــه درخصــوص 
انتقــال پســماند بــه محل هــای دفــن زبالــه خواهنــد 
بی خطــر  پزشــکی  زباله هــای  گفــت:  بــود.وی 
شــده پــس از انتقــال در مکان هــای مخصــوص 
ــا شــرایط  ــد ب ــه شــهری نیــز بای در مراکــز دفــن زبال
ــی  ــط بهداشــتی و ایمن ــه ضواب ــت هم خــاص و رعای
ــه  ــن رابط ــه در ای ــن شــوند ک ــه دف ــه  صــورت روزان ب
بهداشــت،  وزارت  ضوابــط  و  معیارهــا  رعایــت 

درمــان و آمــوزش پزشــکی توســط تمامــی پرســنل، 
ــای  ــارت مدیریت ه ــران تحــت نظ ــکاران و کارگ پیمان
اجرایــی پســماندهای پزشــکی و عــادی بــرای تامیــن 
ســامت، بهداشــت و ایمنــی آن هــا نیــز الزامــی 

ــت. اس
ــار و  ــاالی انتش ــدرت ب ــه ق ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
زنــده مانــدن ایــن ویــروس، عــاوه بــر اعمــال دقیــق 
ضوابــط موجــود، تمهیــدات کنترلــی دیگــر نیــز بایــد 
ــت  ــد و موق ــار جدی ــن معی ــود، تدوی ــیده ش اندیش
ــه  ــاص ب ــی و خ ــان اپیدم ــرایط زم ــا ش ــب ب متناس

اســتناد بنــد "ر" ذیــل مــاده 69 ضوابــط وروش هــای 
جــزو  پزشــکی،  پســماندهای  اجرایــی  مدیریــت 
تکالیــف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

اســت.
ــی و  ــت اجرای ــوه مدیری ــت: نح ــار داش ــری اظه اکب
دفــع پســماندهای شــهری بــرای کاهــش ســطح 
آلودگــی بــه ویــروس کرونــا نیــز بــا اهمیــت اســت و 
ــا توجــه بــه دوره کمــون ایــن بیمــاری و مشــخص  ب
نبــودن ناقلیــن و غیرناقلیــن از یــک طــرف و امــکان 
پرســتاری و قرنطینــه تعــدادی از مبتایــان در خانــه، 
بــرای پســماندهای تولیــدی از جملــه ماســک و 
ــماندها  ــن پس ــود ای ــه می ش ــز توصی ــتکش نی دس
داخــل نایلــون در بســته و جــدا از پســماندهای 

ــوند. ــداری ش ــی نگه خانگ
بــرای  الزم  اقدامــات  همچنیــن  بیــان کــرد:  وی 
ــوده  ــروری ب ــردی ض ــه زباله گ ــر گون ــری از ه جلوگی
موضــوع  نظــارت  تشــدید  ضمــن  شــهرداری ها  و 
ــماندهای  ــداری پس ــت نگه ــازن موق ــک از مخ تفکی
شــهری را متوقــف و بــا متخلفیــن برخــورد شــود کــه 
البتــه ایــن مهــم نیازمنــد همــکاری نیــروی انتظامــی 

ــت. ــی اس ــتگاه قضای و دس
پیشــنهاد  خــاص کنونــی  شــرایط  در  وی گفــت: 
ایــن اســت کــه تمــام پســماندهای جمــع آوری 
ــه  ــه صــورت مســتقیم ب شــده از مخــازن شــهری، ب
ــردازش  ــط پ ــه خ ــل و از ورود ب ــن منتق ــل دف مح
بــرای کاهــش ســطح خطــرات جلوگیــری شــود. 
مدیــر ســامت محیــط و کار معاونــت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد هــم گفــت: تمامــی 
ــازی  ــتان ها بی خطرس ــکی بیمارس ــماندهای پزش پس
ــا از  ــروس کرون ــال وی ــران انتق ــردم نگ می شــود و م
ــزود:  ــت اف ــاک نی ــند.مهدی پ ــن پســماندها نباش ای
ــوص  ــردم در خص ــه م ــی ک ــه نگرانی های ــه ب ــا توج ب
شــیوع بیمــاری کرونــا در خصــوص پســماندهای 
عفونــی و تیــز و برنــده دارنــد تمامــی مراحــل تولیــد 
و دفــع و انتقــال پســماندهای عفونــی تحــت نظــارت 
و مدیریــت و دســتورالعمل های کشــوری صــورت 

می گیــرد و جــای هیچگونــه نگرانــی نیســت.
وی گفــت: همــه بیمارســتان های موجــود اســتان 
ــماندهای  ــازی پس ــا و بی خطرس ــتگاه امح دارای دس
عفونــی و تیــز و برنــده هســتند همچنیــن همــه 
پرســنل شــاغل آمــوزش الزم را در خصــوص تفکیــک 
ــد و موازیــن مــورد نیــاز را رعایــت  پســماندها دیده ان

می کننــد.     

نحوه مدیریت اجرایی و 
دفع پسماندهای شهری 

برای کاهش سطح آلودگی 
به ویروس کرونا نیز با 

اهمیت است و با توجه به 
دوره کمون این بیماری و 
مشخص نبودن ناقلین و 
غیرناقلین از یک طرف و 

امکان پرستاری و قرنطینه 
تعدادی از مبتالیان در 
خانه، برای پسماندهای 
تولیدی از جمله ماسک 
و دستکش نیز توصیه 

می شود این پسماندها 
داخل نایلون در بسته و 

جدا از پسماندهای خانگی 
نگهداری شوند.

اهمیت مضاعف پسماند پزشکی
برای مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و پزشکی تدابیر و مالحظات ویژه ای در همه مراحل و چرخه تولید

 تا دفع نهایی پسماندها با جدیت و دقت باید اعمال شود

ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن ــط طبیع ــاون محی مع
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 15 اســفند روز درختــکاری، تاکیــد 
کــرد کشــت گونه هــای بومــی و ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی هــر 
ــتم های  ــتی و اکوسیس ــوع زیس ــظ تن ــور حف ــه منظ ــه ب منطق

طبیعــی کشــور مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــط  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت محی ــزارش پای ــه گ ب
زیســت، در پیــام کیومــرث کانتــری آمــده اســت: درخــت یکــی 
از مهمتریــن و کلیــدی تریــن عناصــر در محیــط زیســت و 
ــی شــود. ــی محســوب م ــات در اکوسیســتم جهان ــه حی چرخ

تاثیــر مثبــت آن در ایجــاد تعــادل آب و هــوا، پاکســازی هــوا، 
ــف،  ــظ زیســتگاه موجــودات مختل ــت خــاک، حف انســجام باف
کاهــش گرمــای زمیــن در کنــار فوایــد و محصــوالت حاصــل از 
ــی انســان  ــاد زندگ ــی ابع ــم آن در تمام ــش مه آن، نشــانگر نق
ــه شــرایط خــاص و  ــا توجــه ب ــا و ب هــا اســت. در سراســر دنی
ــا روزهــای  ــه فــرد آب و هوایــی هــر کشــور، روز و ی منحصــر ب
ــه در  ــت ک ــده اس ــاص داده ش ــکاری اختص ــه درخت ــی ب خاص
ــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع هفتــه ای  کشــور مــا نیــز ب

ــه مــی شــود . ــن مناســبت در نظــر گرفت ــه ای ب

در اهمیــت درختــکاری همیــن بــس کــه پیامبــر اســام )ص( 
ــد و  ــت برس ــد و قیام ــان یاب ــان پای ــر جه ــر عم ــد: "اگ فرمودن
یکــی از شــما نهالــی در دســت داشــته باشــد، چنــان کــه بــه قدر 
کاشــتن آن فرصــت باشــد، بایــد فرصــت را از دســت ندهــد و آن 

ــکارد". )مســتدرک الوســائل، ج13، ص460( را ب
ــط  ــی اثربخــش در جهــت حفاظــت از محی ــکاری، فعالیت درخت
ــود.  ــی ش ــوب م ــدگان محس ــی آین ــن زندگ ــت و تضمی زیس
ــی  ــگ عموم ــای فرهن ــدن و ارتق ــه ش ــا نهادین ــه ب ــی ک اقدام
ــد راهگشــای  ــگاه طبیعــت مــی توان ــه اهمیــت و جای نســبت ب
ــی کشــور باشــد.  ــوان ســرمایه مل ــه عن ــع طبیعــی ب حفــظ مناب
ــی  ــته م ــی کاش ــن درخت ــورت نمادی ــه ص ــکاری ب در روز درخت
شــود امــا هــدف ایــن روز در واقــع گســترش فرهنــگ حفاظــت 
ــی کشــور اســت، در طبیعــت  ــع طبیع ــط زیســت و مناب از محی
ــک  ــی ی ــردن حت ــه ک ــود و اضاف ــا ش ــد جابج ــز نبای ــچ چی هی
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــط زیســت را م ــد محی ــد، می توان ــه جدی گون

دهــد. 
ــط  ــه محی ــادی ب ــیب زی ــی آس ــر بوم ــای غی ــفانه گونه ه متاس
ــن  ــه همی ــد ب ــی کنن ــی وارد م ــای طبیع ــه ه ــت و عرص زیس
دلیــل شناســایی درختــان و گونه هــای گیاهــی بومــی هــر 
ــط  ــظ محی ــت حف ــادی را در جه ــک زی ــد کم ــی توان ــه م منطق

ــل آورد.   ــه عم ــدار ب ــت پای زیس
ایــران دارای تنــوع آب و هوایــی و توپوگرافــی در خــور توجهــی 
ــران  ــان ای ــای گیاه ــا غن ــده ت ــب ش ــوع موج ــن تن ــت و ای اس
ــه، اندمیــک  ــه طــوری کــه حــدود 1800 گون چشــمگیر باشــد، ب

یــا انحصــاری ایــران هســتند. گیاهــان اندمیــک یــا انحصــاری، 
ــور  ــی کش ــی گیاه ــر ژنتیک ــا ارزش و ذخای ــی ب ــر گیاه عناص

محســوب مــی شــوند.
 بنابرایــن مــی تــوان بــه بهانــه روز درختــکاری و حفــظ ســنت 
ــه  ــن گون ــال درخــت از بی ــک نه ــرس ی ــا غ ــان ب ــه ایرانی دیرین
هــای بومــی کشــور در حفــظ تنــوع زیســتی و احیــای پوشــش 
ــان  ــود و الزم اســت در می ــوم ســهیم ب ــرز و ب ــن م ــی ای گیاه
ــردم و مســووالن  ــی م ــوزش و مشــارکت همگان ــا آم ــه ب جامع
حفــظ، نگهــداری و احیــای گونــه هــای بومــی بــه عنــوان یــک 
ــرای ایــن روز در نظــر گرفتــه شــود و  اصــل مهــم و بنیادیــن ب
ســعی شــود ایــن فرهنــگ مبتنــی بــر یــک روز یــا یــک هفتــه 
نبــوده و در طــول ســال ایــن اقــدام عملیاتــی شــود کــه قطعــًا 

ــردد. ــردم برمی گ ــه خــود م ــت آن ب ــار مثب آث
بــا همــکاری ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــاه  ــی در آذر م ــای مردم ــکل ه ــی و تش ــای دولت ــا و نهاده ه
امســال و بــه منظــور همــکاری و مشــارکت در بســیج همگانــی 
نهالــکاری در کشــور کــه متولــی آن ســازمان جنــگل هــا، مراتــع 
ــال  ــه نه ــزار و 549 اصل ــداد  674 ه ــت، تع ــزداری اس و آبخی
ــا اولویــت گونــه هــای بومــی هــر اســتان و بــا همــکاری 33  ب
هــزار و 554 نفــر اجــرا شــد کــه امیــد اســت در روز درختــکاری 
و در هفتــه پیــش رو نیــز، ایــن مشــارکت همچنــان بــا کشــت 
ــه  ــا شــرایط اقلیمــی هــر منطق ــه هــای بومــی و ســازگار ب گون
ــوع زیســتی و اکوسیســتم هــای طبیعــی  ــه منظــور حفــظ تن ب

کشــور مــد نظــر قــرار گیــرد.

ضرورت کاشت گونه های بومی 
برای حفظ تنوع زیستی

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان مهابـاد گفـت: 
اولیـن دسـته از غاز هـای خاکسـتری میهمان تـاالب گروس این 
شهرسـتان شدند.سـخنور رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
شهرسـتان مهابـاد در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گروه اسـتان های 
دسـته  نخسـتین  مهابـاد، گفـت:  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
از غاز هـای خاکسـتری بـه صـورت کلنـی در مسـیر برگشـت از 
نواحـی جنوبـی بـه شـمالی وارد تـاالب گـروس ایـن شهرسـتان 

. ند شد
او بـا بیـان اینکـه جمعیـت عظیمـی از غـاز خاکسـتری در پایین 
دسـت داش خانـه تـاالب گـروس ایـن شهرسـتان فـرود آمدند، 
افـزود: بـا توجـه بـه گـرم شـدن تریجـی دمـا شـاهد مهاجـرت 
پرنـدگان هورالعظیـم بـه تاالب هـای این شهرسـتان بـه خصوص 

تـاالب کانـی برازان هسـتیم.
سـخنور اضافـه کـرد: ایـن پرنـدگان در ایـن مـدت بـه تغذیـه 
و اسـتراحت می پردازنـد و در صـورت تامیـن غـذا بـه نواحـی 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  گردند.رئیـس  برمـی  شـمالی 
شهرسـتان مهابـاد بـا اعـام اینکه غاز های خاکسـتری بیشـتر به 
صـورت دسـته جمعـی از مکانـی بـه مـکان دیگـر کـوچ می کنند، 
اظهـار داشـت: ایـن نـوع پرنـدگان در مناطـق تاالبـی، باتاق هـا، 
دشـت های سـیابی، سـاحل دریاچه هـا و رودخانه هـا بـه سـر 
می بـرد و در کنـار اراضـی باتاقی و روی زمین آشـیانه می سـازد.
او تصریـح کـرد: مهابـاد با داشـتن زیسـتگاه ها و تاالب های بین 
المللـی  کانـی بـرازان ،  قوپـی بابـا علـی،  تاالب هـای دائمـی  
حسـن خـان  و تاالب هـای فصلـی دیگـری از جملـه  داشـخانه  
،قـره قشـاق  یکـی از مهمتریـن مناطـق تـاالب در آذربایجـان 
نزدیکـی  محلـی  جوامـع  و  شـهروندان  از  است.سـخنور  غربـی 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  مامـوران  بـا  خواسـت  تـاالب 
همـکاری الزم را داشـته باشـند تـا هیـچ گونـه شـکار در نواحـی 

نگیـرد. تاالب هـای مهابـاد صـورت 

تاالب »گروس« مهاباد 
میزبان غاز های مهاجر 

خاکستری

ضرورت خودداری از قراردادن حیوانات 
ممنوعه در سفره هفت سین

خبر

در پـی خریـد و فـروش برخـی گونه هـای ممنوعـه 
ماننـد سـمندر لرسـتانی و سـنبل آبـی در آسـتانه 
عیـد نـوروز در سـال های اخیـر، یـک فعـال محیط 
زیسـت بـا تاکید بر ضـرورت قـرار نـدادن حیوانات 
ممنوعـه ماننـد سـمندر لرسـتانی داخل سـفره هفت سـین گفت: ایـن کار نوعی 

حیـوان آزاری محسـوب می شـود.
میتـرا البرزی منـش در گفت وگـو بـا ایسـنا، ادامـه داد: برخـی افـراد بعضـی 
گونه هـا ماننـد سـمندر لرسـتانی و ... کـه حـرف اول نـام  آن ها با »س« شـروع 
می شـود را بـه عنـوان یکـی از "س"هـای سـفره "هفـت سـین" قـرار می دهنـد 
و بـه نظـر مـن هیـچ ضرورتـی نـدارد که بـا حیـوان آزاری سـفره هفت سـین را 

تزییـن کرد.
وی در بخـش دیگـری از  صحبـت هـای خـود بـا اشـاره بـه ماهی قرمـز گفت: 
چیـدن سـفره هفـت سـین سـنت مشـخصی دارد و داخـل آن مـوادی ماننـد 
سـماق، سـنجد، سـیر، سـرکه، سـبزه و ... قـرار می دهیـم امـا ماهـی قرمز جزو 

سـنت ما نیسـت و وارد سـفره هفت سـین شـده اسـت.
ایـن فعـال محیط زیسـت با اشـاره بـه اینکه ماهی هـای قرمزی که برای سـفره 
هفـت سـین خریـداری می شـود معمـوال یـا صدمـه دیده انـد یـا زود می میرند، 
اظهـار کـرد:  نبایـد بـا آزار و اذیـت و صدمـه زدن بـه حیوانـات ارزش نمادهـای 
خـوب بـرای سـال آینـده را از بیـن بـرد همچنیـن مشـاهده مـرگ یـک حیوان 
در خانـه باعـث رنـج فرزندانمـان می شـود. بنابرایـن بهتر اسـت ماهـی قرمز که 
حتـی حـرف اول آن "س" نیسـت را برای سـفره هفت سـین خـود تهیه نکنیم.
البـرزی منـش بـا بیـان اینکـه از زمان هـای قدیـم یـاد گرفته ایم چـه چیزهایی 
را داخـل سـفره هفـت سـین قـرار دهیـم، گفـت: هـر کـدام از سـین هـا را بـه 
عنـوان نمـاد یـک چیـز خـوب ماننـد برکـت، سـامت، تمتـع، دارایـی و ... برای 
سـال نـو سـر سـفره هفـت سـین خـود قـرار می دهیم.این فعـال حـوزه محیط 
زیسـت در بخـش دیگـری از صحبت هـای خود اظهار کرد: سـبز کردن »سـبزه« 
و سـپردن آن بـه آب روان از گذشـته بـر اسـاس سـنت مـا مرسـوم بوده اسـت 
چـون زمانی کـه گنـدم یـا دانـه دیگری را پـس از  سـبز کـردن در رودخانه ها رها 
می کنیـم آن سـبزه همـراه آب مـی رود و در کنار بسـتر رودخانه سـبز می شـود و 
می توانـد مـورد تغذیـه پرنـدگان و حیوانات نیز قرارگیـرد بنابراین بهتر اسـت که 
ایـن کار را انجـام دهیـم و سـبزه های خـود را بـه آب روانـی که جـاری و پرتوان 

اسـت بسـپاریم تـا آن را همـراه خـود ببـرد و در نهایت در خاک سـبز شـود.
وی تاکیـد کـرد: آبـی کـه سـبزه را در آن رهـا می کنیـم بایـد واقعا روان باشـد تا 
سـبزه را همـراه خـود ببـرد و در کنـار بسـتر رودخانـه یـا نهر سـبز شـود. نهرها و 
جوی های آب شـهر تهران و سـایر شـهرها معموال بتونی هسـتند بنابراین سـبزه 
بـا خـاک تمـاس پیـدا نمـی کنـد و در کنـار بسـتر آن سـبز نمـی شـود. در این 
شـرایط نبایـد سـبزه را بـه نهرهـا و رودخانه های بتونی بسـپاریم بلکـه باید آن  را 
در رودخانه هـا یـا جوی هـای آبـی کـه بتونـی نیسـتند رها کنیم تا سـبز شـوند و 

مـورد اسـتفاده حیوانات قـرار گیرند.

حیوان

شکارچی و صیاد متخلف در بردسکن دستگیر شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن گفت: یک نفر متخلف شکار و صید در این شهرستان دستگیر شد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون نظـارت و پایـش محیط زیسـت اسـتان کرمانشـاه با بیان 
اینکـه رها کردن ماسـک، دسـتکش و دسـتمال کاغـذی در محیط 
بـه یـک معضـل جـدی تبدیـل شـده، گفـت: ایـن کار مـردم بـه 

شـیوع کرونـا دامـن می زند.
بـه گـزارش راهبـرد معاصـر، آذر، ولـی زاده بـا بیـان اینکـه نگرانی 
ماننـد ماسـک،  بهداشـتی  از وسـایل  اسـتفاده  از شـیوع کرونـا 
کـرد:  اظهـار  داده،  افزایـش  را  دسـتمال کاغـذی  و  دسـتکش 
متاسـفانه برخـی افـراد وسـایل بهداشـتی اسـتفاده شـده را در 
کوچـه و خیابـان رهـا می کننـد کـه ایـن کار به یـک معضل جدی 

تبدیـل شـده اسـت.
 وی ادامـه داد: ایـن پسـماند ها خـود ناقـل بیمـاری در محیـط 
زیسـت اسـت و می توانـد ویـروس را در آب، هـوا و حتـی بـدن 
سـایر موجـودات زنـده از جملـه حیوانات منتشـر کنـد و دوباره به 

برگردد. انسـان 
به گفته معاون نظارت و پایش محیط زیسـت اسـتان کرمانشـاه، 
اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش اگـر همـراه با رها کـردن آن ها در 
محیـط طبیعی باشـد، به شـیوع ویـروس کرونا دامـن خواهد زد.

ولـی زاده معتقـد اسـت، در ایـن شـرایط افـرادی که ایـن زباله ها 
را جمـع می کننـد خصوصـا پاکبان هـا بسـیار در معـرض خطـر 

. هستند
وی بهتریـن شـیوه دور انداختـن ماسـک، دسـتکش و دسـتمال 
کاغـذی را قـرار دادن آن هـا در یـک کیسـه در بسـته دانسـت و 
عنـوان کـرد: همـه افـراد بایـد هنـگام خـروج از خانـه حتمـا یـک 

کیسـه همـراه داشـته باشـند.
معـاون نظـارت و پایـش محیط زیسـت اسـتان کرمانشـاه عنوان 
کـرد: رهـا کـردن دسـتکش، ماسـک و دسـتمال بـدون کیسـه در 
سـطل های زبالـه بـه دلیـل وجـود معضـل زباله گرد هـا می توانـد 

بـه انتقـال بیمـاری دامـن بزند.  

با ماسک و دستکش 
استفاده شده چکار کنیم؟

رنا
 ای

س:
عک

ب
۷۵ درصد از دریاچه تاالب میقان اراک آبگیری شدتاال

ــط زیســت اســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
مرکــزی گفــت: 75 درصــد از ســطح دریاچــه 
تــاالب میقــان اراک در پــی بارندگــی هــای 
اخیــر در ایــن اســتان آبگیــری شــده اســت.
ــی« روز ســه شــنبه در گفــت  »رضــا میرزای
ــن  ــا ای ــان اراک ب ــاالب میق ــزود: ت ــا اف ــا ایرن ــو ب و گ
حجــم آبگیــری از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت و 
بــه طــور قطــع تــا پایــان ســال بــا بارندگــی ایــن حجــم 
بیشــتر مــی شــود و امــکان آبگیــری کامــل وجــود دارد.
وی بیــان کــرد: شــرایط زیســتی مناســب و خوبــی 
ــود دارد و  ــان اراک وج ــاالب میق ــدگان در ت ــرای پرن ب

ــود. ــی ش ــاز م ــه زودی آغ ــان ب ــاره آن ــوچ به ک
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان مرکــزی 
ــه  ــره 105 منطق ــان اراک در زم ــاالب میق ــه داد: ت ادام
مهــم بــرای پرنــدگان کشــور اســت کــه در مرتفــع تریــن 
ــاع  ــن ارتف ــه و میانگی ــرار گرفت ــران ق شــوره زارهــای ای
ــر مــی رســد. ــک هــزار و 700 مت ــه ی ــا ب آن از ســطح دری
میرزایــی اظهــار داشــت: ایــن تــاالب کویــری در صــورت 

ــال  ــتقیم انتق ــل مس ــی از عل ــع آب ــدن مناب ــن نش تامی
ــهر  ــن کانش ــوای ای ــی ه ــه اراک و آلودگ ــا ب ریزگرده
اســت و کــم آبــی و خشــکی دریاچــه آن تاثیــرات 

ــذارد. ــی گ ــه م ــوای منطق ــر آب و ه ــی ب منف
وی گفــت: پرنــدگان تــاالب میقــان اراک در شــرایط 
خوبــی هســتند و هیــچ گونــه بیمــاری و تلفاتــی از 
گونــه هــای مختلــف در ایــن منطقــه دیــده نشــده 
ــری  ــان اراک در 15 کیلومت ــری میق ــاالب کوی ــت. ت اس
ــوان یکــی از  ــه عن ــع شــده و ب شــمال شــرق اراک واق

ــت. ــده اس ــه پرن ــم 140 گون ــای مه ــتگاه ه زیس
دریاچــه فصلــی آن عــاوه بــر نقــش محــوری در حــوزه 
تنــوع زیســتی، اثــرات مســتقیم در مهــار کانــون هــای 

تولیــد شــن، نمــک و آالیندگــی هــوای اراک دارد.
کنگــر، خــودکا، اردک نــوک پهــن، فامینگــو، غــاز 
ــبز از  ــل، اردک س ــه، حواصی ــره، تنچ ــتری، هوب خاکس

جملــه پرنــدگان مهاجــر اســتان مرکــزی هســتند.

ت
یس

ط ز
حی

توسعه اوراق فشرده چوبی دوستدار محیط زیستم
ــق  ــدرس موف ــت م ــگاه تربی ــگران دانش پژوهش
دوســتدار  چوبــی  فشــرده  اوراق  توســعه  بــه 
مجــاز  ســطح  بــا کمتریــن  زیســت  محیــط 
مــاده ای  عنــوان  )بــه  فرمالدهیــد  انتشــار 

شــدند. ســرطان زا( 
بــه گــزارش ایســنا، دکترعلــی شــالبافان، عضــو هیئــت علمــی 
گــروه علــوم و صنایــع چــوب و کاغــذ دانشــگاه تربیــت 
مــدرس و مجــری طــرح بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
چالش هــای مهــم در حــوزه صنایــع اوراق فشــرده چوبــی 
از  ســرطان زا(  )مــاده ای  فرمالدهیــد  انتشــار  جهــان،  در 
محصــوالت ســاخته شــده چوبــی در هنــگام اســتفاده اســت،  
ــر اســاس اطاعــات منتشــر شــده توســط ســازمان  گفــت: ب
جهانــی پژوهش هــای ســرطان در ســال های 2004 و 2006 
و همچنیــن تاییــد ایــن اطاعــات توســط ســازمان حفاظــت 
ــی  ــد حت ــال 2012، فرمالدهی ــکا در س ــت آمری ــط زیس محی
ــده  ــناخته ش ــرطان زا ش ــل س ــن، از عوام ــای پایی در غلظت ه
ــرای انســان بســیار  ــد ب ــرار گرفتــن در معــرض فرمالدهی و ق

مضــر اســت.

ــی مجــدد اســتانداردهای  ــاط، بازبین ــن ارتب ــزود: در ای وی اف
ــاز  ــطح مج ــل س ــا حداق ــاط ب ــی در ارتب ــی و بین الملل اروپای
انتشــار فرمالدهیــد از اوراق فشــرده چوبــی در ســال های 

ــه اســت. ــر انجــام گرفت اخی
ــا  ــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس در ادامــه ب عضــو هیئ
ــا  ــاط ب ــختگیرانه ای در ارتب ــای س ــه محدودیت ه ــان اینک بی
ــکا  ــی در آمری ــب چوب ــای مرک ــی فرآورده ه ــارت بین الملل تج
اعمــال اســت و  2019 در حــال  اوایــل ســال  از  اروپــا  و 
ــا  ــتند ت ــاش هس ــان در ت ــی جه ــع چوب ــدگان صنای تولیدکنن
ــا حتــی  ــا میــزان انتشــار فرمالدهیــد کمتــر و ی محصــوالت ب
ــاط،  ــد، گفــت: در همیــن ارتب ــد را تولیــد کنن ــدون فرمالدهی ب
دوســتدار  جاذب هــای  از  اســتفاده  و  توســعه  موضــوع 
ــتقات  ــوزان و مش ــه کایت ــر پای ــد ب ــت فرمالدهی ــط زیس محی
آن از طــرف مــا پیشــنهاد شــده اســت. بــه گفتــه  شــالبافان، 
ــاخته  ــی س ــرده چوب ــد از اوراق فش ــار فرمالدهی ــزان انتش می
شــده بــا میــزان یــک درصــد )نســبت بــه وزن خشــک مــاده 
چوبــی( از جاذب هــای بــر پایــه کایتــوزان، بــه کمتریــن 

ــت. ــیده اس ــان رس ــاز در جه ــطح مج ــزان س می
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یک شـرکت فنـاور در مرکز رشـد واحدهای 
فنـاور شهرسـتان تربـت حیدریـه موفق به 
تهیـه کاغـذ از گلبـرگ زعفـران شـده و بـا 
همـکاری یکـی از سـرمایه گذاران آن را بـه 

مرحله تولید نیمه صنعتی رسانیده است.
مدیر مرکز رشـد واحدهای فناور شهرسـتان 
و  علـم  پـارک  نظـر  زیـر  حیدریـه  تربـت 
فنـاوری خراسـان گفت: یکی از شـرکتهای 
فنـاور ایـن مرکـز بـا یـک شـرکت تولیدی 
زعفـران قـراردادی مبنـی بـر تبدیـل گلبرگ 
زعفـران بـه کاغـذ بـا هـدف کاهـش قطـع 
درختـان بـرای تولید کاغذ و اسـتفاده بهینه 
است.مسـعود  کـرده  امضـا  زعفـران  از 
جمشـیدیان افزود: تولید آزمایشگاهی این 
محصـول انجـام گرفتـه اسـت و در مرحلـه 

سـاخت دسـتگاه ها و تولیـد نیمه صنعتی 
ایـن  و  دارد  قـرار  پلنـت(  پایلـوت  )فـاز 
محصـول در آینـده نزدیک بـه مرحله تولید 

انبوه خواهد رسید.
وی اضافـه کرد: مرکز رشـد واحدهای فناور 
شهرسـتان تربـت حیدریـه تاکنـون از 50 
اسـتارتاپ، هسـته، واحـد فنـاور و شـرکت 
دانـش بنیـان حمایت و تاش کرده اسـت 
کـه بخـش عمـده ای از ایـن شـرکتها در 
راسـتای مزیتهـای نسـبی ایـن شهرسـتان 
شـامل زعفران، ابریشـم، گیاهـان دارویی و 

صنایع معدنی حمایت کند.
عضـو هیـات مدیره گروه شـرکت سـرمایه 
گـذار این طـرح نیز در این بـاره به خبرنگار 
ایرنـا گفت: تولید آزمایشـی کاغذ از گلبرگ 

فنـاور  واحدهـای  رشـد  مرکـز  در  زعفـران 
هشـتم  در  حیدریـه  تربـت  شهرسـتان 

اسفندماه امسال با موفقیت انجام گرفت.
فـرزاد سـحرخیز افـزود: طراحی و سـاخت 
همه دسـتگاه های الزم بـرای تولید کاغذ از 
گلبـرگ زعفـران توسـط گـروه سـحرخیز و 
خراسـان  در  اسـتارتاپ  نخبـگان  گـروه 

رضوی انجام گرفته است.
وی اضافـه کرد: کاغذ تولید شـده از گلبرگ 
زعفـران نسـل جدیـدی از کاغـذ اسـت کـه 
جایگزین مناسـبی در خصوص اسـتفاده از 
چـوب درختـان بـرای تولیـد کاغـذ خواهـد 
اقتصـادی  مزیـت  تریـن  اصلـی  بـود. 
شهرسـتان تربـت حیدریه، زعفران اسـت و 
 187 در  کـه  حیدریـه  تربـت  شهرسـتان 

کیلومتری مشـهد قرار دارد با تولید سـاالنه 
بیـش از 34 تـن زعفـران  رتبـه نخسـت 
تولیـد ایـن محصـول را در ایـران و جهـان 

دارد.
کشـاورزان تربـت حیدریـه از هشـت هـزار 
هکتـار زمیـن زیـر کشـت زعفـران سـاالنه 

بیـش از 34 تـن زعفـران خالـص تولیـد 
می کننـد و از مجمـوع 70 هزار هکتار اراضی 
زیـر کشـت زعفران در این اسـتان، هشـت 
هـزار هکتـار یعنی معـادل حـدود 12 درصد 
اسـتان به اراضی شهرسـتان تربت حیدریه 

اختصاص دارد.

امــام  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
بیــان  بــا  میامــی  )ره(  خمینــی 
ــاد از  ــن نه ــان ای ــن کــه مددجوی ای
ــی  ــات رفاه ــگان خدم انشــعاب رای
برخوردارنــد، گفــت: امســال 230 
رایــگان در بخــش آب،  انشــعاب 
بــرق و گاز بــه آن هــا واگــذار شــده 

است.
ــد  ــدی اصغــری در بازدی محمــد مه
مســکن  تعمیــر  هــای  طــرح  از 
مــدد جویــان افــزود : 170 انشــعاب 
 15 و  بــرق  انشــعاب   45 آب، 
ــه  انشــعاب گاز توســط ایــن نهــاد ب
اختیــار  در  رایــگان  صــورت 

قرار گرفت. مددجویان 
ــه  ــا ارائ ــداد ب ــه ام وی داد : کمیت

جهــت  در  و  هدفمنــد  خدمــات 
ــژه  ــی بوی ــت اجتماع ــراری عدال برق
تــاش  محــروم  مناطــق  در 
طریــق  ایــن  از  تــا  می کنــد 
خدمــات  از  پاییــن  دهک هــای 
بهره منــد  مناســبی  حمایتــی 

شوند.
امــام  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
 : افــزود  میامــی  )ره(  خمینــی 
هشــت  ســاخت  بــرای  امســال 
ــارد  ــک میلی ــا ی ــد مســکونی ب واح
ــهیات  ــار تس ــال اعتب ــد ری و پانص
ریــال  میلیــون   600 و  باعــوض 
تســهیات بانکــی تخصیــص یافتــه 

است.
مــورد   175 بــرای   : گفــت  وی 

اعتبــاری  بــا  مســکن  تعمیــرات 
ــون  ــاردو 740 میلی ــر 2 میلی ــغ ب بال
ــه مــدد جویــان اختصــاص  ریــال ب

یافته است .
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــری ب اصغ
ــه امــداد  ــم کمیت اولویــت هــای مه
ــه تســهیات کار گشــایی اســت  ارائ
ایــن  امســال   : داشــت  اظهــار 
بــا  347مددجــو  بــه  تســهیات 
اعتبــاری بالــغ بــر 13 میلیــارد و 

240 میلیون ریال پرداخت شــد.
پرداخــت کمــک بــه مددجویــان، 
هزینــه  پرداخــت  بــه  کمــک 
ارتقــاء  بــه  کمــک  و  درمانــی 
بهداشــتی  هــای  شــاخص  
خدمــات  ارائــه  نیازمنــدان، 

فرهنگــی، پرورشــی و وتربیتــی بــه 
خریــد،  بــه  کمــک  مددجویــان، 
تکمیــل،  تعمیــر،  ســاخت، 
مســکن  بهســازی  و  بازســازی 
مددجویــی و کمــک بــه امــر ازدواج 
خدماتــی  ازجملــه  مددجویــان 
اســت کــه بــه مددجویــان ارایــه 

می شود.
بــه  خدمــت   20 امــداد  کمیتــه 
مــی کنــد کــه  ارایــه  نیازمنــدان 
کمــک  جهیزیــه،  تامیــن 
تســهیات  درمانــی،  هزینه هــای 
ســاز  و  ســاخت  اشــتغالزایی، 
ــی از  مســکن و هزینه هــای تحصیل

آنهاست. جمله 

یـک واحـد صنفی در شهرسـتان جهرم جمعـی از خیاطان 

و خیریـن را بـرای تهیـه و توزیـع رایگان ماسـک مهربانی 

گرد هم آورده است.

مدیـر ایـن واحـد صنفـی فـروش پتـو و کاالی خـواب در 

جهـرم گفـت: در پـی کمبود ماسـک بهداشـتی در جهرم با 

حمایـت رسـانه ای و پـای کار آمـدن جمعـی از مـردم و 

خیرین تصمیم گرفتیم ماسـک بهداشـتی تهیه کنیم و به 

صورت رایگان در اختیار بیمارسـتان های جهرم و نیازمندان 

قرار دهیم.

مجتبـی پرکامـی در توضیح این موضوع افـزود: در مرحله 

اول بـا جمعـی از بازاریـان و صنـف پارچه فروشـان جهـرم 

بـرای تهیـه پارچـه هماهنـگ شـد و دو نفـر از خیرین هم 

کمک هایـی نقـدی کردند و سـپس با مسـووالن دانشـگاه 

علـوم پزشـکی جهـرم بـرای اسـتریل و ضدعفونی سـازی 

ماسک ها هماهنگ کردیم.

وی ادامـه داد: پـس از آن فراخوانی در رسـانه  محلی اخبار 

جهرم در فضای مجازی منتشـر شـد و توانسـتیم تعدادی 

خیاط داوطلب را برای این کار پیدا کنیم.

وی ابـراز کـرد: البتـه در ایـن فراخـوان از سـایر خیرین نیز 

تقاضـای همـکاری شـد و همچنیـن تعدادی خیـاط نیز با 

دریافت مزد به جمع ما پیوستند.

پرکامـی ادامـه داد:گـروه خیاطـان زیـر نظـر کارشناسـان 

بهداشـت برای تهیه ماسـک اسـتاندار آموزش دیدند و زیر 

نظـر جهرمـی، طـراح و خیـاط اصلـی ماسـک مهربانـی 

سـازماندهی شـدند و از آنجـا که بیشـتر خیاطـان از بانوان 

بودنـد بـرای پیشـگیری از انتقـال کرونـا در منـازل خـود 

مشغول به این کار شدند.

بـه گفتـه پرکامی تـا کنون بیـش از 15بانوی خیـاط با این 

پویـش همـکاری می کننـد و تعـداد 300 ماسـک نیز تهیه 

شـده اسـت کـه در اختیـار بیمارسـتان های جهـرم و افراد 

نیازمند قرار گرفته است.

وی اضافـه کـرد: پیش بینـی می شـود تعداد ماسـک ها با 

پیوستن افراد جدیدتر افزایش یابد.

کاغذ با استفاده از گلبرگ زعفران در 
تربت حیدریه ساخته شد

مددجویان کمیته امداد میامی انشعاب رایگان خدمات رفاهی می گیرند

پویش تولید ماسک مهربانی در 
جهرم شکل گرفت

سودوکو شماره ۱۶۸۳

پاسخ سودوکو شماره ۱۶۸۲

افقی
  1 - ازآثارالســاندرو باریكو - نام 

دیگر قورباغه، جانور دو زیســت 2 

- مژدگانــی خوش خبر، مژدگانی  - 

ســقف فرو ریخته - گاو كاری . گاو 

شــخم زن 3 - روزنامه ارامنه ایران 

- كاشــف دماغه امیدنیك - فوالد 4 

- نشــانه مفعولــی، عامت مفعول بی 

واسطه - دســت کم - محل گرفتن 

آب انگور 5 - عنوان مردانه، ســید - 

گنجه لباس - به رشــته كشــیده شده، 

منوچهری مبدع این قالب شــعری 

اســت. - خدای دراویش، خدای قلندر 

6 - چمــاق کلفت - پرده گوش - 

ولیكــن 7 - الیــه محافظ دندان، پرنده 

ســخنگو - نامعلوم - دریاچه ســوئد 

8 - خــروس مازندرانی - پیروزی، 

ظفر، ســوره چهل و هشتم قرآن - 

میــخ - صــد و یازده 9 - پیوند دهنده 

- پوســتین دوز - رنج دیده، آزرده 10 

- کمــان تیــر اندازی - و با - پروفیل 

فلزی 11 - دریا - شایســته - نهان 

نــا تمام، نهان نــا تمام، نهان نا تمام 

- ولگرد، بی ســر و پا، بت آســمان 

جــل 12 - پایتخــت فیجی - پريروي، 

خوبروي - عضو باال نشــین، راز 13 - 

شــاخه نورســته - جمع گناه، گناه ها - 

مركز نروژ، نام جدید كریســتیانیا شــهر 

نــروژ 14 - بینایــی، بصیرت - تمدنی 

خاك شــده - اســتانه خانه 15 - مردم 

شــجاع - برنده نوبل ادبی 2006

عمودی 
 1 - امیرنشــین خلیج فارس، 

فرمانروایــی ها، كشــور میزبان و نائب 

قهرمان جام ملتهای آســیا در سال 

1996 - نوعی ترشــی 2 - گرمسیر، 

ســدی در استان کردستان - نرم - 

گرســنه نیست، دوست بدبوی پیاز، 

ســیرتها، مقابل گشنه 3 - غول 

برفهــا - از بازیكنان خارجی اســتیل 

آذین - نام اختصاری ســازمان پیمان 

مرکزی 4 - كشــف رازی - کمربند 

طبی، شــکم بند طبی - نان كاغذی 

5 - زدنی آدم بهانه گیر - گوشــه ها، 

اطــراف، كرانه ها - بــی مغز، میان تهی 

6 - دام خــرد - هافبــک صباباطری - 

ضمیر غائب، وی، ضمیر ســوم شخص 

مفرد 7 - بلند قد - ســوزان ، ســوخته 

- حافظــه قوی 8 - ركاب، ركاب و 

تســمه، تســمه - ریختن آب - گام بی 

ته - پشــتیبان 9 - اســرار، سر - مهر 

وموم شده - شــاعر معروف شیلیایی 

10 - برابر ومســاوی - تناور شدن 

- توپ و تشــر 11 - بلند، مرتفع، 

برجســته، مرتفع و برجســته - اقامتگاه 

ساطین، كاخ ســلطنتی - فنجان 

12 - در میان - شــن وارونه - ســنگ 

ســخت، گرانیت 13 - دور افتادگی، 

دور شــدن - انجیل ها - مفتول، نقره 

14 - کوه بلند - رفیق - نژاد روســی 

15 - خطــای کامــل در تکواندو که یک 

امتیاز کســر می کند - تمدن باســتانی 

لیا یتا ا

جدول شماره ۱۶۸۳

 پیام
استان ها

۳۸ هکتار از اراضی ملی زرین دشت از زمین خواران بازپس گرفته شد
فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت گفت: 38 هکتار از اراضی ملی این شهرستان به ارزش سه 
میلیارد ریال از دست زمین خواران بازپس گرفته شد و به مالکیت دولت درآمد.

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

ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی
آئیـن  مـاده 13  و  مـاده 3  موضـوع  اصاحـی  اگهـی 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای اصاحی 
موضـوع  دوم  هیـات   139860319008002425 شـماره 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمـد کمسـاری بنانی فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 5 صادره از زرند در موازی 20 سـهم مشـاع از 
96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و باغ به مسـاحت 
30000مترمربـع پـاک 1 فرعـی از 242 اصلـی واقـع در 
زرنـد روسـتای بنان- ده محمد مومن بخـش 15 کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمساری محرز 
گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در یک 
نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه مـدت یـک مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهد شـد.م/ الـف 266
تاریخ انتشار چهارشنبه 14/12/1398

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091000374-
98/02/10هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی اقـای جواد حمزه فرزند خوبیاربشـماره شناسـنامه 33صـادره ازعنبراباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مشـتمل بر بـاغ نخیاتـی ومرکباتـی بـه مسـاحت 2605/32متر مربـع پاک 
- فرعـی از33- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 33-اصلی قطعـه یک واقـع دراراضی 
امیرابـاد کـت گرگ بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی اقای درویش بیدشـکی  محرز 
گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2426-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/12/14 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :98/12/28
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

ابالغیه
در خصـوص پرونـده اجرایـی کاسـه 9700662 بدینوسـیله بـه اقـای اکبـر 
پورمیرزائـی فرزنـد عبـاس بـه شـماره ملـی 3050106141 بـه موجـب گـزارش 
مـورخ1398.10.7 کارشـناس رسـمی دادگسـتری شـش دانـگ پـاک ثبتی فرعـی213 از 
پـاک اصلـی2119 در بخـش 9 کرمـان واقـع در رفسـنجان بـه مبلـغ 6.200.000.000 ریـال 
ارزیابـی گردیده.لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـاک مذکور معتـرض می باشـید اعتراض 
کتبـی خـود را ظـرف مـدت 5 روز از تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیـش بانکی 
دسـتمزد کارشناسـی تجدیدنظـر بـه مبلـغ 23.415.000ریـال بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم 
نمایید.ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعد یـا فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید 

نظـر باشـد ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد.
مسئول ثبت و امالک رفسنجان _علی خسرو انجم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319005000402 مـورخ 1398/09/29 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهداد  تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی  اقای حسـین عبـاس زاده فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 
86صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت 1078 مترمربع 
پـاک2 فرعـی از 42- اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه ادرس شـهداد – 
خیابان طالقانی کوچه روبرو بخشـداری خریداری از مالک رسـمی اقای ابوتراب 
مظفـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد./ م الـف:1677

تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/30-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/14
ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک 

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه۱۳9۸0۴0۱90۶۳000۸9۱.۱ 
بدیـن وسـیله بـه آقـای محمـد ابراهیـم قلعـه عسـکری 
کریـم آبـاد نـام پـدر :غامرضـا تاریـخ تولـد: شـماره ملـی 
3052199226و شـماره شناسـنامه:12235 به نشـانی: رفسنجان شهرک 
سـپه بلـوک 3 کوچـه شـهید صالحی پـاک 47 بدهـکار پرونده کاسـه 
139804019063000891.1 برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده 
ایـد ابـاغ می گـردد کـه برابـر سـند رهنـی شـماره 6531 بیـن شـما و 
بانـک ملـت مبلـغ758.179.879 ریـال بدهـکار مـی باشـید روزانـه از 
تاریـخ1398.10.15 مبلـغ 254.244ریـال کـه بـر اثر عـدم پرداخت وجه 

بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی و 
اجراییـه صـادر و بـه کاسـه9800924 در این اجـرا مطرح می باشـد لذا 
طبـق مـاده 18 آییـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامـه چاپ و منتشـر میگـردد ظرف مدت 
10 روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی- علی خسرو انجم

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031902002984هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی اقـای ابراهیم محیاپور 
لری  فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1418 صادره از سـیرجان در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 193/25 متـر مربـع پـاک 629 اصلـی واقع در 
بخـش 36کرمان به آدرس سـیرجان شـهرک امیرالمومنیـن )ع( کوچه مروت 
غربـی خریـداری از مالک رسـمی آقای حاجـی تیرافکن محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 643
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/29- تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/12/14

محمدآرمانپور - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد ذمه (
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9700332شـش دانـگ اعیانـی یـک بـاب 
مغـازه پـاک ثبتـی 21 و 22 و 23 فرعـی همگـی از 1820 اصلـی واقـع در 
رفسـنجان خیابـان بلـوار شـهید نوری خیابـان موالنا -نبش کوچـه بهاران که طبق سـند اجاره 
بـه نـام آقـای علـی موحدی صـدر می باشـد بـه مسـاحت 187.8مترمربع عرصـه متعلق به 
موقوفـه حاجیـه بـی بـی بیگـم می باشـد مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیـان ،عرصه: 
مطابـق بـا سـند بـه مسـاحت 187.8مترمربـع مشـخصات ملـک دارای کاربـر بـری تجـاری 
می باشـد )و در حـال حاضـر دارای پروانـه تجـاری مسـکونی به متـراژ 610.46متـر مربع می 
باشـد کـه مشـتمل بـر یـک زیر زمیـن بـه مسـاحت 183.82متر مربـع یک همکـف تجاری 
بـه مسـاحت213.32 متـر مربـع و طبقـه اول )مسـکونی( بـه مسـاحت 213.32متـر مربـع 
می باشـد (اعیانـی سـاخته شـده از نـوع سـاختمان بـا مصالـح بنایـی فاقـد شـناژ عمـودی 
و افقـی در یـک طبقـه- سـقف از نـوع سـبک )اجـرا شـده توسـط ورق گالوانیـزه مـوج دار 
پروفیل(بـه مسـاحت 193 متـر مربـع -کـف سـرامیک- بدنـه بـا ارتفاع 270 سـانت کاشـی 
مابقـی پاسـتر سـیمان سـفید دارای دو درب شیشـه سـکوریت- فاقـد نماسـازی ،بـر روی 
ملـک مـورد نظـر یک اشـتراک بـرق تجاری- یـک آب تجـاری دو خط تلفن معرفـی گردید، 
کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ریـال 4.000.000.000 ریـال )چهـار میلیـارد ریـال( 
ارزیابـی شـده اسـت پـاک فوق از سـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ1398.1.17 واقع در 
محل اجرای اداره ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان -بلوار شـهید کشـاورزی 
از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد مزایـده از مبلـغ4.000.000.000 ریال شـروع و به باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم آزاد اسـت 
و فـروش کا نقـدی اسـت، الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط بـه آب، برق، گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده دارای آنها باشـد 
و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایـده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود 
مـازاد، وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و در نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدًا وصول می گـردد ضمنـًا چنانچه روز مزایـده تعطیل 
رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر بـه برگـزار 
خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران مـی تواننـد جهت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه 

چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایده به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.
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علی خسرو انجم- مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان.

مفقودی
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــتغال س ــه اش پروان
معــدن اســتان کرمــان بــه شــماره عضویــت 
۱۸۱۴۶۲ بنــام مســعود حســینی راویــز  بــه 
شــماره ملــی 00۳۶9۱۲۷۲ مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود فــرا مقاومــت پــارس درتاریــخ 1398،12،10 بــه شــماره ثبــت 
16131 بــه شناســه ملــی 14009024286 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه 
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش کاالهــای مجــاز 
بازرگانــی. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ 
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، بخــش مرکــزی ، شــهر 
قزویــن، محلــه مالصــدرا ، خیابــان صنایــع دســتی ، کوچــه فرزانــه ، پــالک 84 ، طبقــه اول کدپســتی 
3415835531 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 40000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم 
الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم نغمــه امامــی بــه شــماره ملــی 4310956181 دارنــده 10000000 ریــال 
ســهم الشــرکه آقــای جــواد امامــی بــه شــماره ملــی 4311223013 دارنــده 20000000 ریــال ســهم الشــرکه 
خانــم فاطمــه بیگــم مجابــی بــه شــماره ملــی 4322718116 دارنــده 10000000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا 
هیئــت مدیــره خانــم نغمــه امامــی بــه شــماره ملــی 4310956181و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
ــت  ــه ســمت عضــو هیئ ــی 4311223013و ب ــه شــماره مل ــای جــواد امامــی ب ــه مــدت نامحــدود آق ب
مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم فاطمــه بیگــم مجابــی 
بــه شــماره ملــی 4322718116و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق 
امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، 
ــا مهــر  عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء جــواد امامــی همــراه ب
شــرکت معتبــر میباشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا 
ــه اخــذ و  ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی ــد. ثب ــن گردی ــی هــای شــرکت تعیی ــت درج آگه جه

صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

1723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )791793( 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز ۱۱ قطعه زمین کشاورزی دزفول 
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، این ساخت و سازها به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون 

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در راستای اجرای حکم قضایی تخریب شدند.
این قطعه زمین ها با مساحت حدود 40 هزار مترمربع در منطقه سیاه منصور و ابتدای جاده گورسفید بودند که 

ساخت و سازهای غیرمجاز آنها تخریب شد.

ایـن روزهـا شـاهد هسـتیم کـه خیلـی افـراد بـه دلیـل اضطراب ناشـی 
از ابتـا بـه ویـروس کوویـد 19در جامعـه دسـت بـه رفتارهـای عجیب و 
غریبـی از جملـه حضور در بیمارسـتان ها برای تسـت کرونـا، حضور زیاد 
در داروخانه ها برای انبار کردن ماسـک، دسـت کش و سـایر ضد عفونی 
کننـده هـا مـی زنند کـه الزم اسـت قبـل از هر چیز بـه سـامت روانمان 
نیـز توجـه کنیـم. هـر موقعیتـی که بـرای ما ناشـناخته باشـد، تـرس را 
در بدنمـان ایجـاد مـی کنـد. ایـن ویـروس یا هر بیمـاری دیگـری که به 
بـدن مـا آسـیبی وارد کند عاوه بر آسـیب های جسـمانی، یـک ترومای 
روانـی هـم ایجاد مـی کند. علت این تروما این اسـت که شـخص دچار 
مجموعـه ای از مشـکات می شـود که احسـاس زنده مانـدن و در خطر 
بودنـش را مـی فهمـد. ایـن احسـاس ترس در انسـان، باعث بقـای وی 
مـی شـود ولـی اگر ایـن ترس از حدی بیشـتر شـود، باعث اضطـراب و 

یا وسـواس می شـود.
احسـاس تـرس شـدید باعـث فعـال شـدن سیسـتم سـمپاتیک بدن 
می شـود و میـزان کورتیـزول موجـود در خـون را کـه از طریـق غـدد فوق 
کلیـوی آزاد می شـود، بـاال می برد و مجموعه اینها بـدن را آماده باش نگه 
مـی دارد کـه ایـن وضعیت در کوتاه مدت طبیعی اسـت، اما در بلند مدت 
باعـث می شـود امکانـات و انـرژی بدن از بین بـرود و بـدن و ذهن دچار 
گسسـت و فروپاشـی شود.اسـترس و تـرس مـداوم از ابتای بـه کرونا 
ویـروس باعـث می شـود تا در بـدن هورمـون کورتیزول که خودسـروبگر 
سیسـتم ایمنـی اسـت فعـال شـود و بدن بیـش از پیش مسـتعد ابتا 

بـه انواع بیماری شـود.

بزرگ نمایی کرونا ویروس
امـا امروز شـاهد هسـتیم کـه صدمـات روان شـناختی ناشـی از نگرانی 
و تـرس از کرونـا ویـروس در ایـران بسـیار زیـاد شـده اسـت.در هنـگام 
مواجهـه شـدن بـا یـک غـم، رنـج، صدمـه یا عارضـه به ویـژه در شـرایط 
کنونـی بـا توجـه به بیمـاری کرونا و نگرانـی از بیمار شـدن، افـراد تمایل 
دارنـد رخدادهـا و وقایـع را بیش از آن چه هسـت بـرآورد کنند، به عبارتی 
بـزرگ نمایی)Magnification( کنند.در شـرایط کنونی با شـیوع بیماری 
ویـروس کرونـا، افـراد جامعه این تصور و برداشـت را دارند که هیچ وقت 
و یـا بسـیار بعیـد اسـت که بـه ایـن زودی ها زندگـی به شـرایط و حالت 
عـادی بازگـردد و یـا سـال ها و ماه هـا طول خواهد کشـید تا مصیبت و 
این ویروس دردسرسـاز از بین برود و همه چیز به روال عادی و طبیعی 
بـاز گـردد. این گرایش به تخمین بیش از حـد رنج و پایداری پیامدهای 
منفی یک مصیبت یا آسـیب را خطای شـناختی می نامند. این خطای 
شـناختی همانند ویروسـی اسـت که در ذهن ما تکثیر می شود.این نوع 
خطاهـای ذهنـی در دوران بیماری های فراگیر، بیشـتر دیده می شـوند و 
ایـن بـاور نامعقول که سـالها طـول خواهد کشـید یا خیلی زمـان می برد 
کـه عـوارض بیمـاری کرونـا از بین بـرود را بیشـتر می کند.ایـن ویروس 
ذهنـی، منجـر به تجربه هیجانـات منفیمانند ترس، نگرانی، غم، خشـم 
و بـه تبـع آن رفتارهای ایمنی بخش وسواسـی مانند اسـتفاده افراطی از 
ماسـک، مراجعـه مکرر به پزشـک و بیمارسـتان ها و فاجعـه آمیز کردن 
عایـم جسـمانی و یا انتسـاب یک گلو درد سـاده به کرونا ویـروس را به 

همراه خواهد داشـت.
راهکارهایی برای سامت روانی مان در این روزهای سخت

1-قـرار گرفتـن در موقعیـت های مناسـب: مثـا قرار نگرفتـن در محیط 
هـای شـلوغ و پـر ازدحـام بـرای عـدم دریافت ایـن ویروس

2-دسـتکاری شـرایط: به معنای برگرداندن حواس از شـرایط نامسـاعد 
اسـت. یعنی فکـر منفی ممنوع اسـت.

3-تمرکـز کـردن: اینکه روی مسـائل مختلـف دیگر زندگی مـان تمرکز 
کنیـم تـا اینکـه بر ویـروس کرونـا تمرکز کنیـم. ایـن روزها اگـر در خانه 
هسـتیم مـی توانیـم بر مسـائل دیگـر زندگی مثـل کارهای عقـب مانده 

خانـه، مطالعـه، فیلـم دیـدن و … تمرکز کنیم.
4- آگاهـی بخشـی: زمانـی کـه ما خود آگاهـی مـان را در زمینه بیماری 
و ویـروس کرونـا بـا منابـع صحیـح بـاال مـی بریـم دیگـر هیجاناتمـان، 
رفتارهـای عجیـب و غریـب را رقـم نمـی زنـد. زمانی که ما بـدون آگاهی 
از رونـد، پیشـگیری، نحـوه درمان و مسـائل دیگر یک بیمـاری تصوراتی 
داریـم، ناخواسـته نسـبت بـه آن هیجـان منفـی پیـدا مـی کنیـم. مـی 
بایست اطاعاتمان را از منابع صحیح کسب کرده و در این زمینه معقول 

فکـر کنیم.
5- معنـا بخشـی: در ایـن دنیـای بـی معنا بایـد معنایی بـرای خودمان 
بسـازیم تـا بتوانیـم از ایـن اسـترس هـای محیطـی جان سـالم بـه در 
ببریـم. در ایـن صـورت خیلـی راحت تـر، ایـن مصیبـت های طبیعـی را 

تحمـل کـرده و سـریع تـر آن را پشـت سـر می گذاریـم.

آخریــن  اتمــام  بــا  پاینــدان   لیــا 
پــروژه  عمرانــی  عملیــات  مراحــل 
ــواد  ــن و م ــه پروتئی ــارکتی بازارچ مش
ــن بازارچــه  ــت ای ــاس ،فعالی ــی ی غذای
ــاز شــد. ــروز 12 اســفند آغ ــح ام از صب
ــه  ــاخت بازارچ ــات س ــام عملی ــا اتم ب
ــی در  ــار و مــواد غذای ــره ب پروتئیــن ،ت
ابتــدای خیابان شــهباز ســلمانی)ابتدای 
ــا تجهیــز غرفــه هــا و  پــارک تقــوی( ب
اســتقرار برخــی صنــوف عمــاً فعالیــت 

ــازار  ــم ب ــتای تنظی ــز در راس ــن مرک ای
مصــرف و بــا هــدف تســهیل در عرضــه 
ــی  ــی و محصــوالت پروتئین ــواد غذای م

آغــاز بــکار کــرد.
ــل  ــه اوای ــن بازارچ ــداث ای ــگ اح کلن
تابســتان امســال در زمینــی بمســاحت 
و  مشــارکت  بــا  مربــع  متــر   4300
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی 
ــال  ــوف فع ــاماندهی صن ــدف س ــا ه ب
پروتئینــی  ومــواد  مــرغ  درعرضــه 

محــدوده ایســتگاه نــوری و کمــک بــه 
ــن زده  ــر زمی ــرف ب ــازار مص ــم ب تنظی
شــد ودر فاصلــه زمانــی کمتــر از 10 مــاه 

ــید.  ــرداری رس ــره ب ــه به ــه مرحل ب
تواننــد  مــی  محتــرم  شــهروندان 
مایحتــاج مصرفــی خــود را بصــورت 
ــژه  ــوب  بوی ــای مص ــتی و نرخه بهداش
شــامل  پروتئینــی  و  غذایــی  مــواد 
ــی و ... را از  ــز ،ماه ــت قرم :مرغ،گوش

ایــن بازارچــه تهیــه کننــد .

بخـش  پرسـتاران  و  پزشـکان  بجـز  هنـگام کـه  آن  شـب، 
ضدعفونـی بیمارسـتانها، بیشـتر مـردم در خـواب اسـفندی 
هسـتند، پاکبان هـای شـهر بـرای مقابلـه بـا شـیوع ویـروس 

کرونـا وجـب بـه وجـب خیابانهـا را گندزدایـی می کننـد.
هشـدار پزشـکان برای حفظ سـامتی محیط در برابر ویروس 
کرونـا جـدی اسـت، از شسـتن دسـتها تـا ضـد عفونـی کردن 
در و دیـوار شـهرها، کـه بایـد براسـاس پروتکل های بهداشـتی 

انجام شـود.
ایـن روزهـا بـا شـیوع ویـروس کرونا در بسـیاری نقـاط جهان 
و برخـی مناطـق ایـران ، گروه هـای زیـادی بـرای کنتـرل ایـن 

میهمـان ناخوانـده تـاش می کنند.
در  تاش گـر  گروه هـای  مهمتریـن  از  شـهر  پاک بان هـای 
راسـتای کنتـرل بهداشـت محیط بـا هدف جلوگیری از شـیوع 
ویـروس کرونـا در جامعه هسـتند که فعالیت های آنان شـاید 

کمتـر به چشـم بیاید.
چند سـالی اسـت که در شـهرداری در بخش خدمات شـهری 
مشـغول فعالیت اسـت، پسـری فعال برای کسـب یک لقمه 
نـان حـال، کـه در شـبکه های اجتماعـی نیـز گاهـی مطالـب 
و عکسـهای دختـرش و طبیعـت جانـدار را بـرای دیگـران بـه 

اشـتراک می گـذارد.
او ماننـد هـزاران پاکبـان و نیـروی خدمات شـهری بـرای یک 
لقمـه نان حال شـبانه به ضدعفونی کردن شـهرها می پـردازد، 
بی آنکـه بـرای دسـت اندازی بـه پـول مردم، بـه دنبـال احتکار 

ماسـک مـواد ضدعفونی کننده در این شـرایط باشـد. 
شـب از نیمـه گذشـته اسـت، او در کنار دو همـکار خود محلول 
ضدعفونی را آماده کرده اسـت، سـاعت به یک شـب می رسـد، 
او دارد در کنـار دو همـکار دیگـر خـود قـدم بـه قـدم خیابـان و 

دیـوار و درهـا را محلول پاشـی می کند.

سـاعت 2 بامداد اسـت، او چند خیابان جلو رفته اسـت و چند 
دسـتکش یکبار مصرف و دسـتمال کاغـذی روی زمین افتاده 

را جمـع می کند.
حـاال سـاعت حـدود 3 بامداد اسـت، یکـی دوبار صـدای عبور 
خودروهای تاکسـی تلفنی محل، سـکوت شـب را می شـکند، 
در نهایت صدای زنگ گوشـی همراه او سـکوت شـبانه را تکانی 
می دهـد و زنـگ می خـورد، دختر 5 سـاله اش فقـط یک کلمه 

مـی گوید:"مواظب خـودت باش".
حـاال بایـد بـه ایـن مهم توجـه کرد کـه ارائـه آموزش هـای الزم 
بـرای جلوگیـری از ابتای این گـروه از جامعه به ویروس کرونا 
بایـد به صـورت جـدی در دسـتورکار مسـووالن امر قـرار گیرد تا 
پاک بان هـای شـهری به عنوان یکی از قشـرهای آسـیب پذر در 

معرض خطرقـرار نگیرند.
پاک بان های شهرکرد آموزش های الزم را فرا گرفته اند

سرپرسـت شـهرداری شـهرکرد می گویـد: تمامـی نیروهـای 
به خصـوص  و  بختیـاری  و  چهارمحـال  مرکـز  شـهرداری 
پاک بان هـای شـهری آموزش هـای الزم در زمینـه جلوگیری از 

شـیوع و کنتـرل ویـروس کرونـا را فـرا گرفته انـد.
محمدرضـا امیـدی روز دوشـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا 
تاکیـد کـرد: در ایـن راسـتا بـرای تمامـی کارمنـدان شـهرداری 
و 4 هـزار جفـت  پاک بان هـای شـهری 4 هـزار ماسـک  و 
دسـت کش اسـتاندارد خریـداری و در اختیـار آنـان گذاشـته 
شـده اسـت.وی افـزود: شـهرداری شـهرکرد مـواد ضدعفونـی 
بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا را در اختیـار تمامـی کارکنان و 

پاک بان هـای شـهری خـود قـرار داده اسـت.
امیـدی تصریـح کـرد: پاک بان هـای شـهری در تمامـی مدت 
سـال و به خصـوص در شـرایط کنونی به طور ویژه مـورد توجه و 

حمایت مجموعه مدیریت شـهری هسـتند.
وی یادآور شـد: سـامت این قشـر از جامعه یکی از مهمترین 
و اولویـت دار تریـن برنامه های مدیریت شـهری در طول سـال 

به شـمار می رود.

 شروع بکار بازارچه پروتئین،تره بار و مواد غذایی 
یاس در اسالمشهر

 تالش شبانه پاک بان های شهری برای ایستادگی در برابر شیوع کرونا

برگزاری دو کارگاه آموزشی 
سالمت محور ویژه بانوان

کارگاه آموزشـی "ندای سـامت" و " نقش زنان در مدیریت اسـترس و ارتباط موثر در 
خانـواده" بمناسـبت گرامیداشـت والدت با سـعادت فاطمـه زهـرا ) س( روز زن و مادر 
برگـزار شد.مشـاور مدیرعامـل در امـور زنـان و خانواده گفـت: زنان محور اصلـی خانواده 
و جامعـه ایرانـی اسـت و عوامـل تاثیـر گـذار بـر او، تبعات خـود را بر خانـواده و جامعه 

نشـان خواهد داد.
شـهناز احمـدی روز بهانـی بیـان کـرد: هر نـوع برنامه ریـزی و تاش در جهـت توانمند 
سـازی زنـان تضمینـی بـرای بهـره منـدی از کودکانی سـالم، خانـواده ای مسـتحکم و 

اجتماعـی متعالی خواهـد بود.
وی افـزود: زنـان در هر سـنی نیـاز به مراقبت های بهداشـتی مخصوص خـود را دارند، 
چـرا کـه خـود مراقبتـی یکی از ابعاد سـبک زندگی سـامت محور اسـت کـه به معنای 

پیروی از شـیوه زندگی سـالم به منظور پیشـگیری از بیماری ها می باشـد.
سـخنران کارگاه آموزشـی "نـدای سـامت" خانـم دکتـر ابوعلـی فـوق تخصـص زنان و 
زایمـان بـوده انـد که نکاتـی را در خصوص خود مراقبتی و پیش گیـری از بیماری های 

شـایع زنان مطـرح کردند.
دکتـر مازیـار میـر نیـز در کارگاه آموزشـی " نقـش زنـان در مدیریـت اسـترس و ارتباط 
موثر در خانواده" نکات الزم را در خصوص آشـنایی با اسـترس و پیامدهای آن، مطرح 

کردند.

کرماناراک

سه نفر از استان مرکزی برنده جشنواره عکاسی 
شرکت مخابرات

ارائه اولین پروژه تحقیقاتی توسط سرباز نخبه در 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی مخــا بــرات منطقــه 
ــرا  ــبت ف ــه مناس ــزی، ب مرک
ــاه  ــن روز م ــیدن چهلمی رس
محــرم، مســابقه عکاســی بــا موضــوع "پیــاده روی 
اربعیــن حســینی" برگــزار شــده بــود کــه نتایــج آن 
پــس از انجــام ارزیابــی توســط داوران اعــام شــد.
ــالی،  ــار ارس ــی آث ــس از بررس ــاس پ ــن اس برهمی
طبــق نظــر داوران از 21 جایــزه در نظرگرفتــه شــده، 
ــان  ــتان کمیج ــزی ازشهرس ــتان مرک ــر ازاس ــه نف س
موفــق بــه کســب جوایــز ایــن مســابقه شــدند و بــه 
ــرف اداره  ــالی از ط ــای ارس ــن مناســبت  هدای همی

کل ارتباطــات وامــور بیــن الملــل شــرکت مخــا 
بــرات ایــران بــه برنــدگان ایــن مســابقه اهــدا شــد.
ــدف  ــا ه ــابقه ب ــن مس ــزارش ای ــن گ ــه ای ــر پای ب
شناســایی و حمایــت از عکاســان مســتعد و فعــال 
ــه  ــک ب ــی و کم ــی و آیین ــی مذهب ــوزه عکاس در ح
رشــد کیفــی و حمایــت از تولیــد آثــار هنــری فاخــر 
بــا موضــوع محــرم و آییــن هــای عــزاداری و 
ــهادت  ــگ واالی ش ــه فرهن ــادن ب ــن ارج نه همچنی
ــل  ــن المل ــور بی ــات و ام ــت اداره کل ارتباط ــه هم ب
ــیدن  ــا فرارس ــان ب ــران همزم ــرات ای ــرکت مخاب ش

ــد. ــزار ش ــینی برگ ــن حس اربعی

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
جنــوب اســتان کرمــان، جلســه 
ارائــه پــروژه تحقیقاتــی توســط 
اولیــن ســرباز نخبــه ایــن شــرکت بــا حضــور مدیــر عامــل  
و اعضــای کمیســیون تحقیقــات شــرکت و اســاتید 
ــر و دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی  دانشــگاه شــهید باهن

ــزار شــد. ــاه ســال جــاری برگ ــان در اســفند م کرم
ــه  ــرباز نخب ــن س ــری اولی ــینا نظ ــت س ــن نشس در ای
شــرکت کــه از مــرداد مــاه ســال 97 جهــت انجــام پــروژه 
ــبکه  ــمت ش ــت س ــات حفاظ ــی الزام ــی "بررس تحقیقات
ــود را در  ــده" کار خ ــد پراکن ــع تولی ــع در حضــور مناب توزی

ــود. ــاز نم شــرکت آغ
وی در ایــن نشســت بــا ارائــه مطالبــی در خصــوص 
ــه  ــع ب ــای توزی ــبکه ه ــت در ش ــی حفاظ ــت فعل وضعی
توضیحاتــی در خصــوص بهبــود و شــرایط حفاظــت 
ــد  ــع تولی ــور مناب ــه حض ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف پرداخ
پراکنــده و افزایــش روز افــزون بــه کارگیــری ایــن منابــع 
در شــبکه ضــروری اســت تــا بــه صــورت جــدی حفاظــت 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــبکه م از ش
در پایــان ایــن نشســت جلســه پرســش و پاســخ برگــزار 
گردیــد و  اعضــای کمیتــه تحقیقــات پرســش هــای خــود 
را مطــرح و توســط ســینا نظــری ســرباز نخبــه  شــرکت 

پاســخ  داده شــد.

افزایش قیمت 
چشمگیر حبوبات
 در بازار خوزستان

سـازمان  بازرگانـی  و  اقتصـاد  معـاون 
صنعـت، معدن وتجارت خوزسـتان گفت: 
قیمـت حبوبـات در بازار اسـتان بین 6 تا 
68 درصـد افزایـش قیمـت یافته اسـت.
عبدالرحمان ناصریان سـه شـنبه در گفت 
وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا بیان کرد: سـرمایه 
گـذاران در بخـش خرید و عرضه حبوبات 
بـه دلیـل گـران بـودن ارز حبوبـات را بـا 
قیمـت بـاال خریـداری کرده انـد و همین 
موضـوع باعـث افزایـش قیمت ایـن کاال 

شـده است.
بازرگانـی سـازمان  و  اقتصـادی  معـاون 
صمت اسـتان اظهار داشـت: برای کاهش 
قیمت حبوبات باید به سـرمایه گذاران در 
ایـن بخـش کمـک شـود تا این مشـکل 

در بـازار حل شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در قیمـت باقـی 
اقام تغییرات محسوسـی اتفاق نیفتاده 
اسـت ادامـه داد: در چنـد روز اخیـر در 
خصـوص افزایـش قیمت شـکر و عرضه 
آن مشـکاتی ایجـاد شـد کـه بـا کمـک 
شـرکت غلـه وشـرکت توسـعه نیشـکر 
اسـتان در حـال توزیـع یک هـزار و 538 

تـن شـکر در بازارهسـتیم.
ذخیـره سـازی شـکر توسـط کشـت و 
دیگـر هـای  اسـتان  در  صنعـت کارون 

بازرگانـی سـازمان  و  اقتصـادی  معـاون 
صمت اسـتان ادامه داد: کشـت و صنعت 
در  را  خـود  تولیـدی  شـکرهای  کارون 
اسـتان های دیگـر ذخیره سـازی کرده که 
با پیگیری تعزیرات حکومتی خوزسـتان 
انبارهـای ذخیـره شـکر ایـن شـرکت در 

اسـتان هـای دیگـر پلمب شـدند.
وی گفت: صنایعی که در اسـتان فعالیت 
دارند و مشـکات آن ها توسـط مسووالن 
خوزسـتان حل می شـود چرا محصوالت 
تولیـدی خـود را بـه اسـتان هـای دیگـر 

عرضه مـی کنند.
ناصریـان افـزود: در تنظیم بازار کشـور به 
سـازمان صمـت اسـتان ایـراد گرفتند که 
چـرا بـا وجـود تولید شـکر در خوزسـتان 
همچنان درخواسـت ورود شـکر به استان 

دارند. را 

خوزستان
راهکارهایی برای سالمت 
روان در روزهای جوالن 

ویروس کرونا 
بازار ماهی فروشان مازندران از نفس افتاد

قاسم کریم زاده : افت دمای آب سبب شد تا ماهیان به عمق آب مهاجرت کرده و از دسترس تورهای ماهیگیران خارج شوند.

بـازار ماهی فروشـان مازنـدران کـه همـه 
خاطـر  بـه  روزهایـی  چنیـن  در  سـاله 
صیـد انبـوه ماهـی سـفید و قـرار گرفتن 
در آسـتانه سـال نـو پررونق تریـن زمـان 
کسـب وکار را تجربـه می کـرد ، این روزها 
بـه خاطـر بیمـاری کرونـا چنان کـم رمق 
هـم  قیمـت  اسـت کـه کاهـش  شـده 
ایجـاد  نتوانسـته اسـت تحرکـی در آن 

. کند
بازدیدهـای میدانـی خبرنگار ایرنـا از بازا 
ماهـی فروشـان بابلسـر ، فریدونکنـار ، 
بابـل و سـاری نشـان مـی دهد کـه انواع 
ماهی دریایی سـفید  و کپور  و پرورشـی 
فیتبـاک که بـه وفور بـرای عرضـه وجود 
دارد و قیمـت آن نیـز نسـبت بـه 2 هفته 
پیـش تـا 20 درصـد کمتـر شـده اسـت، 
امـا مشـتری بـرای خریـد در ایـن بـازار 

ندارند. حضـور 
ماهـی سـفید دریـای خزر بـا وزن حدود 
یـک کیلـو گـرم هـم اکنـون حـدود 40 

هـزار تومـان ، ماهـی کپور بـا وزن 400 تا 
600 گرمـی حـدود 20 هزار تومـان و کفال 
بـا وزن حـدود یـک کیلوکـرم33 هـزار 
تومـان در بـازار ماهـی فروشـی مازندران 

عرضـه می شـود.
بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه انـواع 
ماهـی پرورشـی از جملـه فیتیباک، کپور 
و سـفید بـه ترتیـب بـا قیمـت هـر کیلو 
گـرم  16، 18 و 20 هـزار تومان به وفور در 

ایـن بـازار ها آمـاده عرضه اسـت.  
فروشـان  ماهـی  بـازار  شـدن  خالـی 
مازنـدران در حالـی اسـت که بـازار برخی 
از کاالهـا کـه مـردم اعتقـاد بـه اثرگذاری 
مثبـت آن بر سیسـتم ایمنی بـدن دارند 
، ماننـد انـواع میـوه ، گیاهـان دارویـی و 
مـواد پروتئینـی دیگـر بعـد از ورود کرونا 
شـاهد رونـق گرفتـن و افزایـش قیمـت 

اند. بـوده 
یکـی از حجـره داران بازار ماهی فروشـی 
فریدونکنـار روز سـه شـنبه بـه خبرنـگار 

ایرنـا گفـت : اگرچـه خـوردن ماهـی بـه 
عنـوان یکـی از مـواد پروتئینـی مقـوی 
و تقویـت کننـده سیسـتم ایمنـی بـدن 
محسـوب مـی شـود و حتـی قیمـت آن 
نیـز تـا حـدودی کاهش یافته اسـت، اما 
نبـود تقاضـا بـازار ماهـی فروشـان را کـم 

رونـق کرده اسـت.

تقاضای رو به 
صفر از خارج استان 

محمـد بخشـی بـا اظهـار ایـن کـه مردم 
بـه دلیـل تـرس از ویـروس کرونـا حتی 
مراجعـه  نیـز  فروشـی  ماهـی  بـازار  بـه 
نمـی کننـد، افـزود: تقاضا از اسـتان های 
مختلـف بـه ویـژه تهـران نیـز بسـیار کم 

شـده و حتـی بـه صفـر رسـیده اسـت.
وی بـا اعـام ایـن کـه برخـی از حجـره 
مشـتریان  بـا  تلفنـی  تمـاس  بـا  داران 
ثابـت خود از وجـود ماهی دریایـی ارزان 
قیمـت خبر می دهنـد و در صدد فروش 

اگرچـه  داد:  ادامـه  ماهـی مـی شـوند، 
ویـروس  فروشـندگان درمعـرض خطـر 
کرونـا قـرار دارند ، اما ناچـار به حضور در 
بـازار هسـتند و از آن جایـی کـه ماهی به 
عنـوان یـک مـواد فاسـد شـدنی باید به 
روز عرضـه و بـه فـروش برسـد ، ناچار به 

حضـور در حجـره هـا هسـتیم.
بخشـی همچنیـن توضیـح داد : عمـده 
درآمـد بازار ماهی فروشـان مازنـدران در 
6 مـاه از سـال کـه ماهیان اسـتخوانی از 
دریـای خـزر صیـد مـی شـوند ، تامیـن 
مـی شـود و اکنـون کـه در آسـتانه سـال 
جـدی و پیـک عرضـه و تقاضـای ماهی 
سـفید  قـرار داریـم ، بـا کـم رونقـی بازار 

شـدیم. مواجه 

کاهش حدود ۳0 درصدی 
صید  

معـاون صیـد و بنادر ماهیگیری شـیات 
مازنـدران هـم با اظهـار این کـه از ابتدای 
فصـل صیـد جـاری تـا کنـون ) 15مهـر 
تـا 11اسـفند ( 2 هـزار و 541 تـن انـواع 
ماهایـن اسـتخوانی صیـد شـده اسـت، 
گفـت کـه ایـن مقـدار صیـد نسـبت بـه 
درصـد   28 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت 

کاهـش نشـان مـی دهـد .
بـا  گـو  و  گفـت  در  کریـم زاده  قاسـم 
خبرنـگار ایرنـا دلیـل  کاهـش صیـد را 
افزایش شـمار روزهـای توفانی و کوالکی 
بـودن دریای خزر و مشـکات پره کشـی 

کرد. عنـوان 
وی توضیـح داد : افـت دمای آب سـبب 
شـد تـا ماهیـان بـه عمـق آب مهاجـرت 
کـرده و از دسـترس تورهـای ماهیگیران 

خارج شـوند.
بـه  صیـد  بـرای  مازندرانـی  صیـادان 
روش "پـره" از تورهایـی بـا ارتفـاع هفت 
تـا 10 متـر و بـه طـول یـک هـزار و 200 
متـر اسـتفاده مـی کننـد کـه ایـن تورهـا 
بـا قایـق بـه آب انداختـه مـی شـود و 
بـه وسـیله تراکتـور بـه سـاحل کشـیده 
می شـود. بـر اسـاس نظـر کارشناسـان 
صیـادی ، اگـر امـواج دریـا بیـش از 20 

سـانتی متـر ارتفـاع داشـته و همـراه بـا 
باد نسـبتا شـدید باشـد ، پهن کردن تور 
بسـیار سـخت شـده و خطر  پاره شـدن 
تـور افزایـش مـی یابد و بـه همین دلیل 
هـم صیـادان در چنیـن وضعیتـی تـور 

پهـن یـا جمـع نمـی کننـد.

پیشازی ماهی سفید در صید 
معـاون صیـد و بنادر ماهیگیری شـیات 
مازنـدران ترکیـب صیـد اصلـی صیـادان 
اسـتان در ایـن مـدت را بـا 67 درصـد 
مربـوط بـه ماهـی اسـتخوانی سـفید ، 
17درصـد کفـال و 16درصـد کپور دانسـت 
و گفـت: عمـده کاهـش صیـد مربـوط به 
ماهی سـفید اسـت کـه این روز هـا باید 
بـا پیـک صید مواجه باشـیم اما به دلیل 
افـت دمـای آب و مـواج بـودن دریـای 

صیـد بـه شـدت کاهـش یافته اسـت.
کریـم زاده وضعیـت بازار ماهی فروشـان 
از  خالـی  و  رونـق  را کـم  مازنـدران  در 
مشـتری دانسـت و گفت: مردم به دلیل 
تـرس از مواجـه شـدن با ویـروس کرونا 
حتـی بـه بـازار ماهـی فروشـی مراجعـه 

نمـی کنند.
هـای  بررسـی  طبـق  اضافـه کـرد:  وی 
صـورت گرفتـه تقاضـا از اسـتان تهـران 
کـه مشـتریان خـاص حجـره داران بازار 
ماهـی فروشـان هسـتند نیـز بـه حداقل 

رسـیده اسـت.
فصـل صیـد ماهیان اسـتخوانی سـفید، 
کفال و کپور هر ساله از نیمه دوم مهرماه 
آغـاز مـی شـود کـه طبـق اعام شـیات 
در  200ماهیگیـر  هـزارو  چهـار  مازنـدران 
قالب 54شـرکت تعاونی صیـادی پره در 
حـال آماده شـدن  بـرای پهن کـردن تور 

هـای ماهیگیری هسـتند.

مازندران ۳۳۸کیلومتر ساحل 
در دریای خزر در اختیار دارد.

بـر اسـاس اعـام رسـمی دانشـگاه علوم 
پزشـکی مازنـدران  آمـار جمعیـت مبتـا 
بـه ویـروس کرونـا در ایـن اسـتان  تـا 
روز گذشـته بـه 60 نفـر رسـیده اسـت و  

هشـت نفـر نیـز فـوت کردند.
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فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره فراخوان

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

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

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

اصل فیش واریز نقد
791,164,636

راه ،باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

13٩8

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 

 »زمستان/ داخلی/ خانه 
عروسک« 

به سال بعد موکول شد.

شنای پروانه
به و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی در 

نوروز 99 اکران می شود.

موش سر به هوا
این کتاب با تصویرگری علی خدایی در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

منتشر شده است.

 کاش بیدار می شدیم 
 می دیدیم همه ی اینا خواب بوده....

ابد و یک روز

فیلمنمایشکتاب دیالوگ

چه کسانند که در قصد دل ریش کسانند
با من خسته برآنند که از پیش برانند

می کشند از پی خویشم که بزاری بکشندم
که مرا تا نکشند از غم خویشم نرهانند

صبر تلخست و طبیبان ز شکر خندٔه شیرین
همچو فرهاد به جز شربت زهرم نچشانند

ایکه بر خسته دالن می گذری از سرحشمت
هیچ دانی که شب هجر تو چون می گذرانند

گر توانی بعنایت نظری کن که ضعیفان
صبر از آن نرگس مخمور توانا نتوانند

چه تمتع بود ارباب کرم را ز تنعم
گر نصیبی بگدایان محلت نرسانند

بجز از مردمک دیده اگر تشنه بمیرم
آبم این طایفه بی روی تو برلب نچکانند

آنچنان بستٔه زنجیر سر زلف تو گشتم
که همه خلق جهانم ز کمندت نجهانند

عارفان تا که به جز روی تو در غیر نبینند
شمع را چون تو بمجلس بنشینی بنشانند

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که امپراتور ژولیان تعّرض 
نافرجام به قلمرو ایران را آغاز کرد 

ژوليانـوس  كلوديـوس  )فاويـوس  ژوليـان 
امپراتـور   )Flavius Claudius Julianus
روم کـه سـوم نوامبـر 361 میـادی بـر جـای 
کُنسـتانتین دوم نشسـته بـود در دومین سـال 
زمامـداری خـود، بـا هـدف فـرار از مشـکات و 
سـاکت کـردن مخالفان داخلی کـه عادت براین 
شـده بـود کـه در طـول جنـگ هـا مخالفـت را 
کنـار بگذارنـد و در کنـار امپراتور وقـت یکپارچه 
شـوند و نیـز بـا اسـتفاده از فرصـِت دور بـودن 
شـاپور دوم ـ شـاه ساسـانی وقـت از پایتخـت 
)بـودن در خراسـان بزرگتـر( با بیشـتر یکانهای 
ارتـش ایران بویژه سـوار نظـام زره دار، تصمیم 
بـه یـک تعّرض سـریع بـه قلمرو ایـران گرفت. 
او در نشسـت ژنـرال هـای ارتـش گفتـه بـود 

کـه بایـد هرمـز )ُهرمیـداس( برادر شـاپور دوم 
را کـه بـه مـا پنـاه آورده جانشـین وی کنیـم 
زیراکـه شـاپور دوم در سـر هـزاران سـودا دارد 
و همچنیـن با دور سـاختن پادشـاه ارمنسـتان 
)َارَشـک دوم( از ایـران، امنیـت مرزهای قلمرو 

شـرقی روم را تأمیـن کنیـم.
 بـه رغـم مخالفـت َتنـی چنـد از ژنـرال هـا کـه 
ایـران در تیسـفون یـک پادگان حـدودا 60 هزار 
نفـره دارد، تصمیـم امپراتـور بـه جنگ بـا ایران 
در آن نشسـت تأییـد شـد و »ژولیـان« پنجـم 
مـارس سـال 363 میـادی بـا 80 تـا 90 هـزار 
نظامـی تعـّرض بـه قلمـرو ایـران را از آنتیـوک 
)َانتاکیـه ـ جنـوب غربـی ترکیـه امـروز و نـه 

چنـدان بـه دور از َعفریـن سـوریه( آغـاز کـرد.
بـه نوشـتِه Ammianus Marcellinus تاریـخ 
نـگار وقـت، ژنـرال هـای مخالِف جنـگ، در آن 
نشسـت گفتـه بودنـد کـه در این زمان که شـاه 

ایـران نماینـده و نامه فرسـتاده و از در سـازش 
در آمـده بـه مصلحـت امپراتـوری روم نیسـت 
کـه دسـت بـه جنگ بزنـد، این جنـگ ضرورت 
یافـت.  توجیـه  برایـش  تـوان  نمـی  و  نـدارد 
لشـکریان ژولیان در دو سـتوِن جداگانه حدودا 
30 هـزار و 60 هـزار نفـری بـه حرکـت درآمـده 
بودنـد. ایـن دو سـتون در منطقه فرات شـمالی 
آبـادی بزرگـی  ـ  َمنبیـج و َحـّران )کارهـه  تـا 
در جنـوب مرکـزی ترکیـه امـروز و محـل نبـرد 
معـروف اسـپهبد سـوِرنا فرمانـده ارتـش ایران 
بـا کراسـوس سـردار رومی و چند نبـرد معروف 
مـی  پیشـروی  یکدیگـر  مـوازات  بـه  دیگـر( 
کردنـد. سـتون کوچکتـر منتظر پاسـخ پادشـاه 
ارمنسـتان شـد کـه ژولیـان بـا ارسـال نامـه، از 
او خواسـته بـود کـه در جریـان جنـگ، دسـت 
کـم بـی طـرف بماند و بـه کمک ایران نشـتابد. 

خیلی مشکل است، آدم بخواهد تمام 
وقت مراقب خودش باشد تا آنچه را که 

 احساسش میخواهد به کسی نگوید...

بابا لنگ دارز

دیالوگ

کتاب 

کتاب چگونه رنج بکشـیم اثر کریسـتوفر همیلتون، مدرس ارشـد فلسـفه 
دیـن در کالـج کینـگ لندن اسـت. از این نویسـنده کتاب خـوب دیگری از 
نشـر نـو تحت عنوان فلسـفه زندگی منتشـر شـده اسـت اما کتـاب چگونه 
 The – رنج بکشـیم توسـط نشـر هنوز و از سری کتاب های مدرسـه زندگی

School of Life – اسـت.
مدرسـه زندگـی کـه از جملـه بنیان گـذاران آن آلـن دوباتـن – نویسـنده و 
فیلسـوف سوئیسـی – اسـت هـدف خـود را »یافتـن پاسـخ هایی بـرای 
پرسـش های اساسـی زندگـی« تعریـف کـرده اسـت. پرسـش هایی مانند 
اینکـه: چگونـه شـغل رضایت بخشـی پیـدا کنیـم؟ آیـا اصـا می توانیـم از 
گذشـته مان سـر دربیاوریـم؟ چگونـه روابط خوبی بـا دیگران برقـرار کنیم؟ 

چگونـه جهـان را تغییـر دهیم؟
آلـن دوباتن در مورد کتاب های جدید مدرسـه زندگی می نویسـد: با مطالعه 
مجموعـه جدیـد کتاب های خودیـارِی مدرسـه زندگی توان ما بـرای مقابله 
بـا برخـی از سـخت ترین مشـکات زندگی افزایـش می یابد. ایـن افزایش 
تـوان هـم آگاه کننـده اسـت، هـم مفیـد و آرامش بخـش. کتاب هـای ایـن 
مجموعـه نشـان می دهنـد که خودیـاری واقعی بـه چه معناسـت. از جمله 
کتاب هـای دیگـر مدرسـه زندگـی که در کافه بـوک معرفی شـده اند می توان 
بـه کتاب هـای زیـر اشـاره کرد: الزم نیسـت اشـاره کنیم کـه رنج همـواره در 
زندگـی مـا حضـور دارد و تقریبـا هر کاری که انسـان انجـام می دهیم برای 
رهایـی از »رنـج« اسـت. حـال ایـن رنـج می توانـد دالیل مختلفی داشـته 
باشـد. اولیـن چیـزی کـه در فلسـفه بـودا آمـده ایـن اسـت کـه در زندگـی 
رنـج وجـود دارد و مـا بایـد تـاش کنیـم از این رنـج کم کنیم. کریسـتووفر 
همیلتـون، نویسـنده کتـاب، در همان مقدمـه خوب تکلیفش را بـا خواننده 
مشـخص می کنـد و حتـی می تـوان گفـت ضربـه محکمـی بـه خواننـده 
وارد می کنـد و می گویـد در زندگـی رنـج وجـود دارد و مـا هـم هیـچ کاری 
نمی توانیـم انجـام دهیـم کـه از آن رهایـی پیـدا کنیم. تفکر مثبـت و دوری 
از امـواج منفـی و سـایر چیزهـای انگیزشـی را نیـز نفی می کنـد و می گوید 
بایـد بـا رنـج روبـه رو شـد تا بتوانیم به شـکلی درسـت بـا آن برخـورد کنیم.
اولیـن جمـات مقدمـه کتـاب چگونه رنج بکشـیم چنین می نویسـد: همه 
می داننـد کـه زندگـی رنج هـای زیـادی بـه همـراه دارد: همـه ما شکسـت، 
یـاس، از دسـت دادن، هـدر رفتـن و درد را بـه شـیوه های متفـاوت و در 

شـکل های مختلـف تجربـه می کنیـم.

 چگونه رنج بکشیم
نویسنده: کریستوفر همیلتون

ترجمه: سما قرایی
انتشارات: نشر هنوز

از هر طرف نرفته 
به بن بست میرسیم

باشد که خستگی بشود 
شرمسار تو

محمدعلی بهمنی

عکس نوشت

عکس: 
مجتبی عنایتی


