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طـی هفته های گذشـته شـیوع ویـروس کرونا در سرتاسـر جهان بخش 
هـای مختلـف اقتصـادی را تحـت تاثیـر قـرار داده و نگرانـی هـا از وقوع 

رکـود اقتصـادی در جهـان را افزایش داده اسـت.
گسـترش ایـن بیمـاری در ایـران طـی دو هفتـه اخیـر شـدت یافتـه و 
بسـیاری از مشـاغل را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت. همزمانی شـیوع 
ایـن بیمـاری بـا قـرار گرفتـن ایـران در لیسـت سـیاه گـروه ویـژه اقـدام 

مالـی )FATF( بازارهـا را بیـش از پیـش متاثـر نمـوده اسـت.
نـرخ دالر در هفتـه گذشـته رونـد نوسـانی داشـته و در پایـان هفتـه بـا 
کاهـش حـدود ۲ درصـد بـه ۱۵۴۰۰ تومـان رسـیده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه نـرخ خریـد دالر در سـامانه نیمـا نیـز به میانـه کانـال ۱۳ هزار 
تومانـی رسـید. سـکه نیـز با تغییـرات نوسـانی در پایان هفته گذشـته با 
کاهـش حـدود ۳.۳ درصـدی بـه ۵ میلیـون ۹۰۰ هـزار تومـان رسـید. به 
عقیـده برخـی از کارشناسـان تخلیـه هیجانـات روانی ناشـی از بازگشـت 
ایـران بـه لیسـت سـیاه FATF و گسـترش ویـروس کرونا در کشـور در 
افـت قیمـت دالر و بـه دنبال آن سـکه، تأثیر زیادی داشـته اسـت. برخی 
فعـاالن معتقدنـد کـه نزدیک شـدن قیمـت ارز در بـازار ارز و سـامانه نیما 
انگیـزه افزایـش عرضـه ارز در سـامانه نیمـا را افزایـش داده و در نتیجـه 
کاهـش قیمـت هـا در بـازار آزاد را بـه دنبـال خواهـد داشـت. بـی شـک 
بـاال بـردن قیمـت صرافی  هـای بانکـی و نزدیکـی آن به نرخ بـازار ضمن 
جلوگیـری از ورود تقاضـای کاذب بـه بـازار، منجر به کاهش نوسـانات در 
بازارهـای ارز و سـکه گردیـده اسـت. ایـن اعتقـاد نیـز وجـود دارد کـه بـه 
علـت کنـد شـدن روند تجـارت خارجی به واسـطه شـیوع ویـروس کرونا 
احتمـال اختـال در سـمت عرضـه ارز و رشـد قیمـت هـا در هفتـه  هـای 

آتی وجـود دارد.
عـاوه بـر پیروی سـکه از دالر، افزایـش حدود ۱.۸ درصـدی بهای جهانی 
هر اونس طا و رسـیدن به ۱۶۷۰ دالر نیز در نوسـانات قیمت سـکه موثر 
بـوده اسـت. بـر اسـاس برآوردهـا طـی هفتـه گذشـته، بورس  های سـه 
قـاره آسـیا، اروپـا و آمریکا افت چشـمگیری را تجربه کـرده و در مجموع 
پنج تریلیون دالر از ارزش سـهام این شـرکت  ها در جهان کاسـته شـده 
اسـت. ایـن کاهـش قابل توجه دلیـل اصلی سـرازیر شـدن نقدینگی ها 
بـه دارایـی هـای امـن ماننـد طـا و در نتیجـه افزایش بهـای جهانی این 

فلز می باشـد.
اگـر چـه برخـی از فعـاالن اقتصـادی معتقدنـد کـه بازارهـای ارز و طـا 
شـوک قیمتـی خـود را در دو هفته گذشـته تجربه کـرده و انتظار افزایش 
بیشـتر ندارنـد و حتـی پیـش بینـی مـی کننـد کـه بـا یـک خبـر مثبـت 
قیمـت هـا رونـد نزولی را طـی نمایند؛ لکن بـه عقیده برخـی دیگر ادامه 
شـیوع ویـروس کرونـا و نگرانـی  هـای ناشـی از آن مـی  توانـد سـطح 
تقاضـای احتیاطـی را در بـازار افزایش داده و رشـد قیمت هـا را به دنبال 
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صادرات ۳۰میلیون 
دالری صنایع دستی 

کرمانشاه
معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی کرمانشاه از صادرات 
30 میلیون دالری صنایع دستی 
استان طی 11 ماه امسال خبرداد.

چهار دستگاه پایش 
کیفی هوا در کرمان 

نصب می شود
 مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان کرمان با اشاره به مصوبات 
هیات دولت به منظور رفع 

آالیندگی کارخانه های مس 
سرچشمه و خاتون آباد از نصب 
و راه اندازی چهار دستگاه پایش 

کیفی هوا در این استان خبر داد .

سنا
 ای

س:
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یادداشت  مهمان
جمال رزاقی

تهران
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ممنوعیت ورود گردشگر 
به جنگل ابر

دهیار روستای ابر از ممنوعیت ورود گردشگر به این روستای 
هدف گردشگری خبر داد و گفت: ورود گردشگر به محدوده 

روستا و جنگل ابر  تا اطالع ثانوی ممنوع شده است.

ربیعی:

سهیمه بنزین نوروزی شامل 
ایام عید ۹۹ نمی شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

کرونـا فقـط یک ویروس نیسـت که انسـان را بیمار کند بلکه 
تبعـات زیـاد دیگـری نیز به همـراه دارد که یکـی از آنها تولید 
پسـماندهای آلوده به این ویروس و یا اصطاحا پسماندهای 
کرونایی اسـت که موجب آسـیب به محیط زیسـت می شـود 
و بایـد بـا دقـت بسـیار بیشـتر جمـع آوری و امحـاء شـود 
کـه متاسـفانه می بینیـم برخـی مـردم بـا ایـن پسـماندها 
ماننـد زباله هـای معمولـی رفتـار می کننـد کـه بطـور قطـع 
 می توانـد تبعـات ناخوشـایند زیادی به همراه داشـته باشـد.
کرونـا یـا همـان کوویـد - ۱۹ مدتـی اسـت گریبـان کشـور را 
گرفتـه و بـه نظر می رسـد حاال حاالها باشـد، در ایـن میان از 
سـوی مسـووالن و جامعه پزشـکی توصیه های زیادی مبنی 
بـر مانـدن در خانـه شـنیده مـی شـود امـا بـه نظر می رسـد 
گوشـی شـنوای آنهـا نیسـت و مردم بـه گونه ای بـار و بندیل 
سـفر بسـته و بـه دل جاده هـا زده اند که گویـی اصا کورنایی 

در کار نیست.

رنا
:ای

س 
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تولید پسماندهای آلوده به ویروس 
کرونا و یا اصطالحا پسماندهای 
کرونایی موجب آسیب به 
محیط زیست می شود

پسماندهای 
کرونایی زباله 
معمولی نیست

45 و

آگهي استعالم عمومي                         
شماره ۹8/16/س

شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد" انجام آزمایشـات 31 گانه هیدروشیمی 
نمونـه هـای منابـع آب گل گهـر" را از طریـق برگـزاری اسـتعالم عمومی به آزمایشـگاه واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهت اخـذ اسـناد اسـتعالم  بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و فنی  را بـه همراه فرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كنندگان از قسـمت - مناقصـه و مزایـده  دانلود نماینـد . مهلت تحویل 
پاكات سـاعت 9 الی 14 روز سـه شـنبه مـــورخ 98/12/27 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران می باشـد.  الزم به ذكر اسـت شـركت معدنـی و صنعتی 

مدیریت قراردادها و معامالت گل گهـر در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختار می باشـد .
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمانشرکت معدنی و صنعتی گل گهر

توضیحات:
جهـت شـرکت در مزایـده فوق شـرکت کننـدگان بایسـتی از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت به آدرس 

)www.setadiran.ir( شـماره تمـاس مرکـز پشـتیبانی و راهبری سـامانه 27341934 – 021

آگهی مزایده عمومی
 مزایده گزار: سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

فروش خودروهای اسقاطی  شماره ۹8/۰۳/ص

دریافت اسناد
محل

1-از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
2- از طریق سایت ملی مناقصات کشور

از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۷تا تاریخ ۹۸/۱۲/۱۹زمان 

تحويل )ضمانت 
نامه (

  مكان
جیرفت – خیابان ازادی سازمان جهادکشاورزی 

 امور پیمانهاو قراردادها

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/12/27زمان

گشایش 
پیشنهادها

  مكان
جیرفت – خیابان ازادی سازمان جهادکشاورزی 

 امور پیمانهاو قراردادها

ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۹۹/۰۱/۱۰زمان

ت دوم
نوب

باشد. داشـته 
شـاخص سـهام نیز در هفته گذشـته رشـد قابل توجه 
حـدود ۶ درصـد را به ثبت رسـانده اسـت. بـازار بورس 
در هفتـه گذشـته بـه جـای اثرپذیـری از عوامل منفی 
همچـون شـیوع بیمـاری کرونـا و بازگشـت ایـران بـه 
رخدادهـای  همچنیـن  و   ،FATF سـیاه  فهرسـت 
اقتصـادی جهـان نظیـر سـقوط کـم سـابقه بازارهـای 
جهانـی سـهام و کاال و افـت قیمت مواد خام، بیشـتر 

تحـت تاثیـر عوامـل مثبـت ماننـد افزایش نـرخ دالر 
البتـه  و جریـان  پـر قـدرت نقدینگـی قـرار گرفـت. 
فعـاالن اقتصـادی انتظـار دارنـد با توجه به پیشـروی 
ویـروس کرونـا و افزایـش احتمـال محدودیـت  های 
بیشـتر در حوزه تجـارت خارجـی و همچنین افزایش 
نااطمینانـی بـه دنبـال رد کلیـات بودجـه سـال بعـد 
توسـط مجلـس رونـد صعودی شـاخص سـهام ادامه 

دار نباشـد.
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این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1687 | سه شنبه  20  اسفند  1398

مردم در برابر مردم
ریشه دواندن اختالفات ناشی از دوقطبی مازندرانی - غیرمازندرانی سبب شد تا در سطح ملی تصمیم به 

بازگشایی مبادی ورودی این استان گرفته شود

بسیاری از مسافرانی که در جاده ها مازندران متوقف شدند ، مالک و دارندگان مسکن دوم در این استان هستند

 هجـوم گسـترده مسـافران از نقـاط مختلـف 
کشـور بویـژه پایتخـت بـه سـمت مازنـدران 
طـی روزهای گذشـته حجم زیادی از حاشـیه 
و  مجـازی  فضـای  در  جنجـال  و  بحـث  و 
حقیقـی بـه دنبـال داشـته و سـبب دو قطبی 
سـطوح  در  واکنش هـا  و  کنش هـا  شـدن 
مختلـف شـده اسـت ، دو قطبـی ای که تداوم 
آن می توانـد دامنـه بی اعتمـادی را در جامعـه 

گسـترش دهـد.
کـردن  قطبـی  دو  بـرای  تـاش  نخسـتین 
بـا تقابـل دادن  مشـکل کرونـا در مازنـدران 
ایجـاد  در  کشـوری  و  اسـتانی  تصمیـم 

محدودیـت برای ورود مسـافران به مازندران 
خودنمایـی کـرد ، تاشـی کـه از صبـح امروز 
تصمیـم  از  حمایـت  کمپیـن  تشـکیل  بـا 
اسـتانی وارد مرحلـه تـازه ای شـده اسـت.
اول  از  مازنـدران  اسـت کـه  ایـن  واقعیـت 
اسـفند بـه صـورت رسـمی بـه اسـتان هـای 
آلـوده بـه ویروس کرونا پیوسـت. شهرسـتان 
بابـل دروازه ورودی کرونـا از قـم بـه مازندران 
بـود و ۲ فـردی که گفته می شـود سـفری به 
قـم داشـتند و بیمـار شـدند ، پـس از بیمـار 
شـدن بـه شهرشـان بازگشـتند و خـود را بـه 
بـه عنـوان بیمـار مشـکوک بـه مرکـز درمانـی 
معرفـی کردنـد و پاسـخ مثبـت ابتا بـه کرونا 
دریافـت کردنـد. از آن زمـان تاکنـون کرونـا 
علـوم  دانشـگاه  طبـق گـزارش  مازنـدران  در 
پزشـکی ۲۱ قربانـی گرفـت ، ابتـای بیش از 

۶۰۰ نفـر پـس از انجـام تسـت قطعـی شـد و 
بیـش از یکهـزار بیمار مشـکوک هـم در مراکز 
درمانـی و بیمارسـتان هـا بسـتری هسـتند.

در  زیـاد  نسـبتا  سـرعت  بـا  کرونـا  شـیوع 
تـا محدودیـت هـای  مازنـدران سـبب شـد 
مختلفـی بـه مـرور بـه اجـرا گذاشـته شـود. 
انتخابـات  روز  فـردای  از  مـدارس  تعطیلـی 
اسـفند نخسـتین محدودیتـی  یعنـی سـوم 
بـود کـه اعمـال شـد و بعدهـا بـه دانشـگاهها 
بـه  بعـدا  و  دیگـر رسـید  آموزشـی  مراکـز  و 
هرگونـه اماکـن اجتماع مردمی اعـم از مراکز 
فرهنگـی و عروسـی و عـزا رسـید تـا جایـی 
کـه برپایـی هرگونـه مراسـم تشـییع جنـازه 
بـه صـورت عمومـی ممنـوع شـد و تاالرهـای 
مصوبـات  رعایـت  بـه  ملـزم  هـم  عروسـی 
بهداشـتی و عدم رزو برگزاری مراسـم شـدند.

پـس از آن کـه نگرانـی از سـرعت گرفتـن 
بیشـتر شـیوع کرونـا بـا تعطیلـی مـدارس 
و دانشـگاهها بویـژه در مـاه پایانـی سـال و 
پیونـد خـوردن با تعطیات نـوروزی افزایش 
یافـت ، محدودیـت هـای جدیـد در اسـتان 
بـه اجـرا درآمـد کـه می تـوان بـه ممنوعیت 
مدرسـه خوابـی ، چادرخوابـی ، کمـپ زنـی 
، اجـاره ویـا و آپارتمـان و هرگونـه مـکان 
اشـاره  مرتبـط  هـای  محدودیـت  دیگـر  و 
کرد.بـا وجـود همـه ایـن محدودیـت هـای 
اسـتانی ، امـا گرایـش سـفر بـه مازنـدران 

و  مـدارس  تعطیلـی  اعـام  بـا  و  نشـد  کـم 
دانشـگاهها تـا پایان سـال در سراسـر کشـور 
بـه  نـوروزی  زودهنـگام  سـفرهای  سـیل   ،
اسـتان چنـان اوج گرفـت کـه سـبب نگرانـی 
مسـئوالن اسـتانی از شـیوع بیشـتر بیمـاری 
درمانـی  و  بیمارسـتانی  امکانـات  کمبـود  و 
شـد. اینجـا بـود کـه مصوبـه اسـتانی ایجـاد 
بـا  اسـتان  ورودی  مبـادی  در  محدودیـت 
اسـتقرار ایسـتگاههای تـب سـنجی بـه اجـرا 
درآمـد و ۲ روز بعـد هـم ایـن محدودیـت بـا 
اعـام ممنوعیـت ورود غیرمازندرانـی هـا بـه 

اسـتان از مبادی ورودی اسـتان تشـدید شد.

عمیق شدن اختالفات در اوج 
نیاز به همدلی

داسـتان سـفر به مازنـدران از این پـس که با 
جلوگیـری از ورود خودروهـای دیگـر مناطـق 
کشـور به اسـتان در مبادی ورودی و تشـکیل 
صـف هـای طوالنـی و درگیـری هـای لفظـی 
همـراه بـود ، بـرای تمامـی ایرانیـان داسـتان 
کهنـه شـده ای اسـت ، چـون به انـدازه کافی 
در شـبکه هـای اجتماعی و فضـای مجازی و 
رسـانه هـای رسـمی و فضـای واقعـی بـه آن 
پرداخته شـده اسـت و در واقع ریشـه دواندن 
همیـن اختافات ناشـی از دوقطبی مازندرانی 
- غیرمازندرانی سـبب شـد تا در سـطح ملی 
تصمیـم بـه بازگشـایی مبادی ورودی اسـتان 
گرفتـه شـده و تاکیـد شـود کـه محدودیـت 
در سـطح تـب سـنجی و محدودیـت هـای 

اندیشـیده شـده در داخـل اسـتان کـه دارای 
ضمانـت اجرایـی اسـت ، متوقـف بماند.ایـن 
تصمیـم ملـی کـه با مراجع رسـمی اسـتان را 
هـم بـا خـود همـراه دارد ، ظاهـرا بـه جـای 
پایـان دادن بـه دو قطبـی سـازی ، محملـی 
بـرای تشـدید آن شـده اسـت ، در حالـی کـه  
تـداوم محدودیـت در سـطح بسـتن مبـادی 
ورودی اسـتان بـه معنـای سـوزاندن خشـک 
و تـر بـا یکدیگـر بـوده اسـت و حتـی اگـر در 
سـطح ملی هم چنیـن تصمیمـی اتخاذ نمی 
شـد ، فکـت هایـی کـه در طـول زمـان رنـگ 
واقعیـت بـه خـود گرفـت ، اجـازه تـداوم آن 
را نمـی داد. گریـز عـده ای از هموطنـان برای 
رسـیدن بـه داخـل خاک اسـتان مازنـدران از 
بیراهـه هـا ، نخسـتین ضربـه بـرای بازگویـی 
یکـی از واقعیـت هـا بـود کـه وارد شـد. از یاد 
نبریـم آن پسـت هـای تصویری را کـه برخی 
از هموطنـان در صفحـات شـخصی خـود در 
فاتحانـه  و  منتشـر  اجتماعـی  هـای  شـبکه 
اعـام کردنـد کـه محدودیـت هـای ورود بـه 
مازنـدران را بـا رسـاندن خـود از بیراهـه بـه 
داخل اسـتان و اسـکان گرفتن در خوش آب 

و هواتریـن نقطـه دور زده انـد.

تکلیف ماالیطاق 
شـاید بتـوان بـا مسـامحه ، بسـتن مبـادی 
ورودی مازنـدران بـرای مـدت نامعیـن را بـه 
منزلـه » تکلیـف ماالیطـاق » بـرای همـگان 
انتظامـی و دیگـر  نیـروی  نـه  تشـبیه کـرد. 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  نـه   ، اقتـدار  ارکان 

 ، آن  درگیـر  بشـدت  نیروهـای  مجموعـه  و 
مازندرانـی هایـی کـه  از  زیـادی  نـه بخـش 
شـاخ و برگهایشـان در اسـتان هـای مختلف 
گسـترانده شـده ، نـه کسـب و کار بخشـی از 
هم اسـتانی ها نه حتی بخشـی از مسـافران 
ورودی حتـی اگـر مـی خواسـتند هـم نمـی 
توانسـتند بـه بسـته مانـدن جـاده مازنـدران 

بـرای مـدت نامعیـن تـن دهنـد.
بسـیاری  کـه  اسـت  ایـن  مسـاله  صـورت 
مختلـف کشـور  نقـاط  در  هـا  مازندرانـی  از 
را  تعطیاتشـان  الجـرم  و  هسـتنند  سـاکن 
بـه زادگاهشـان بـر مـی گردنـد و بخشـی از 
هموطنـان دیگر اسـتان هـا در مازندران دارای 
خانـه دوم اعـم ویا ، آپارتمـان و دیگر اماکن 
هسـتند و ایـن جاهـا را هـم بـرای روز مبـادا 
روزهـای کرونایـی خریـداری  ماننـد همیـن 
کردنـد و نیـاز دارنـد تا به خانه دومشـان نقل 
مـکان کننـد. اینهـا از حـق طبیعـی ورود بـه 
مازنـدران برخوردارنـد و اگـر قرار اسـت منعی 
صـورت گیـرد حتمـا بایـد مصوبه ملـی دارای 
ضمانـت اجرایی پشـت سـرش باشـد. سـایر 
هموطنانـی کـه خـارج از ایـن چارچـوب قصد 
سـفر بـه مازنـدران را دارنـد ، برابـر مصوبـات 
اسـتانی حتـی اگـر وارد خـاک اسـتان هـم 
شـوند دیگـر نـه مـی تواننـد خانـه ای اجـاره 
کننـد و نـه چـادر بزنند و نه کمپـی وجود دارد 
کـه بـه آنجـا پنـاه ببرنـد. در تمامـی درهـا به 
رویشـان بسـته اسـت و در ایـن حالـت عما 
بسـته نگـه داشـتن مبـادی ورودی ، هزینـه 

کـردن بـرای هیچ اسـت.

ته
نک

شـاید برخـی از مازندرانـی هـا نگـران اجـاره دادن خانـه و ویـال و دیگر 
مـکان هـا بـه همیـن دسـته از مسـافران باشـند ، ولـی راهـش اجرای 
سـفت و سـخت مصوبات اسـتانی و تنبیه هم اسـتانی هایی اسـت که 
بـا وجـود اطـالع داشـتن از خطر و کمبـود امکانـات ، سـودجویی را بر 
سـالمت خودشـان و دیگر هم اسـتانی ها ترجیح مـی دهند. مصوبات 
اسـتانی راه را بـرای تنبیـه ایـن دسـته از خاطیـان بـاز گذاشـته اسـت . 
قوانیـن موجـود هم قابل سـرایت بـه اینگونـه تخلفات اسـت . همان 
گونـه کـه اگر کسـی با پخش کـردن زباله یا هـر اقدام دیگری سـالمت 
عمومـی را بـه خطر بینـدازد ، در قوانیـن موجود برایش طیف گسـترده 
ای از تنبیـه و جریمـه در نظـر گرفته شـده اسـت ، برای اجـاره دهندگان 

خانـه و ویـال هـم در شـرایط کرونایی موجود قابل سـرایت اسـت.

یادداشت
ایرنا

مرگ هفت نفر در استان البرز در پی مسمومیت الکلیپیام خبر
معاون دادستان عمومی و انقاب مرکز استان البرز از مرگ هفت نفر در این استان به دلیل 
مسمومیت الکلی خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس از 
ــه روال  ــاعت کاری ادارات ب ــت س بازگش
عــادی انتقــاد کــرد و گفــت: آیــا کارمنــدان 

ــن هســتند؟ ــن ت ــران رویی و کارگ
ــا ایســنا  فریــده اوالدقبــاد در گفت وگــو ب
ــه  ــات چندگان ــرا تصمیم ــرد: چ ــار ک اظه
گرفتــه  ادارات  کاری  ســاعت  دربــاره 
ــه ســتاد  ــر مصوب ــا ب ــر بن می شــود؟ مگ
ــی آن  ــدف اصل ــه ه ــا ک ــا کرون ــه ب مقابل
پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری و 

صیانــت از جــان افــراد اســت بــرای 
ــه  ــم گرفت کاهــش ســاعت اداری تصمی
ــش  ــن کاه ــرا ای ــس چ ــود، پ ــده ب نش
ســاعت کاری بــرای کارگــران و کارمنــدان 

ــد؟ ــی نش اجرای
و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو  ایــن 
تحقیقــات مجلــس افــزود: آیــا کارمندان 
ــر  ــن هســتند؟ مگ ــن ت ــران رویی و کارگ
ایــن امــکان وجــود نــدارد کــه ایــن 
ناقــل  خانواده هایشــان  بــرای  افــراد 

ــن  ــا ای ــت م ــوند؟ درخواس ــروس ش وی
ــکان دورکاری  ــه ام ــواردی ک ــت در م اس
و یــا شــیفتی شــدن ادارات هســت ایــن 
ــر ایــن صــورت  کار انجــام شــود و در غی
نســبت بــه کاهــش ســاعت کاری ادارات 

ــود. ــدام ش اق
داد:  ادامــه  مجلــس  نماینــده  ایــن 
کارمنــدان  و  کارگــران  از  بســیاری 
سامتشــان در معــرض خطــر اســت، 
ــد  ــا خواه ــخگوی آنه ــادی پاس ــه نه چ
بــود؟ همچنیــن ایــن ســوال وجــود دارد 
ــی کــردن محــل  ــرای ضدعفون ــا ب کــه آی
کار کارمنــدان و کارگــران کــه می توانــد 
ــری  ــد فک ــته باش ــادی داش ــی زی آلودگ

شــده اســت؟

سالمت بسیاری از کارگران و 
کارمندان در معرض خطر است

بررسی نیازهای کادر درمانی در 
جلسه سران قوا

رئیس مجلس شـورای اسـامی از تشـکیل شـورای پشـتیبانی از تصمیمات سـتاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا توسـط رییـس جمهـور خبـر داد. علـی الریجانـی صبـح روز 
)دوشـنبه ۱۹ اسـفند( پـس از جلسـه ای کـه بـا حضـور وزیـر بهداشـت و جمعـی از 
نماینـدگان مجلـس به منظور بررسـی موضوع بیماری کرونا در کشـور برگزار شـد، در 
جمع خبرنگاران گفت: جلسـه نسـبتًا مفصلی برای بررسـی این موضوع در مجلس 
بـا حضـور برخـی اعضـای سـتاد ملـی مبارزه بـا کرونـا کـه ریاسـت آن را دکتر نمکی 
بـه عهـده دارنـد، تشـکیل شـد و ایشـان گزارشـی از اقدامات این سـتاد ارائـه کردند، 
ضمـن آنکـه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسـیون تخصصی 
بهداشـت و درمان نیز پیشـنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت داشـتند. رئیس 
مجلس شـورای اسـامی تصریح کرد: در این جلسـه مطرح شـد که بیماری مذکور 
بایـد بسـیار جـدی گرفتـه شـود و تمام دسـتگاه هـای کشـور و مردم بـه تصمیمات 
سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا دقت و التزام داشـته باشـند؛ زیرا تسـری این وضعیت 
بـه خـود آنهـا لطمـه مـی زند.الریجانـی تاکیـد کـرد: در موضـوع سـفرها تاکید شـد 
سـتاد ملـی مبـارزه با کرونا که از پشـتوانه شـورای عالـی امنیت ملی برخوردار اسـت، 
بـرای اسـتان هـا و شهرسـتان هایی که در حال حاضر سـالم هسـتند، دسـتورالعمل 
هایـی مشـخص و همچنیـن بـرای شـهرها و اسـتان هـای درگیـر بـا باایـن بیماری 
دسـتورالعمل دیگری داشـته باشـد و حتما از سـفرهای شـیوع دهنده بیماری کرونا 

جلوگیری شـود.

ارتش

سیاست

اقتصاد

سالمت

آمادگی نزاجا برای راه اندازی بیمارستان صحرایی

 مسببین و عاملین جنایات  اخیر در هند مجازات شوند

با شیوع کرونا چشم امید همه به بازار شب 
عید، از دست رفت

درخواست از وزیر بهداشت برای تعطیلی ادارات برخی شهرها

نیـروی  فرمانـده  جانشـین 
بـه  اشـاره  بـا  ارتـش  زمینـی 
راه اندازی بیمارسـتان صحرایی 
در قـم گفـت: آمادگـی داریـم 
کـه در صـورت نیـاز در اسـتان های دیگر هم بیمارسـتان 

راه انـدازی کنیـم. صحرایـی 
بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از روابط عمومی ارتـش، امیر 
سـرتیپ نـوذر نعمتـی جانشـین فرمانده نیـروی زمینی 
ارتـش اظهـار داشـت: نیروهـای مسـلح در کنـار وزارت 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی آماده ارائـه هرگونه 
خدمـات بـه هموطنـان بـرای شکسـت ایـن ویـروس 
منحـوس هسـتند.وی ادامـه داد: هموطنـان بایـد بدانند 

کـه رسـانه های معانـد و برخی هـا در فضـای مجـازی 
بـه دنبـال ایجـاد رعـب و وحشـت در جامعـه هسـتند؛ 
لـذا از مـردم می خواهیـم بـه ایـن موضوعـات توجهـی 
از طریـق مراجـع  را  باشـند و اطاعـات خـود  نداشـته 

رسـمی دریافـت کننـد.
جانشـین فرمانده نزاجا خاطرنشـان کـرد: نیروی زمینی 
ارتـش با گسـتردگی خـود در سـطح کشـور و بهره گیری 
از تجهیـزات و توانمنـدی نیـروی انسـانی، خـود را در 
خـط مقـدم مقابلـه و مبـارزه بـا ایـن ویـروس می دانـد 
و نیروهـای مـا امـروز با به کارگیـری تجهیـزات الزم، کار 
ضدعفونـی و گندزدایـی معابر شـهری را انجـام می دهد.

ــوه  ــی رئیـــس قـ ــم رییسـ ــید ابراهیـ سـ
هنـــد  قضایـــی  دســـتگاه  از  قضاییـــه 
و  مســـببین  مجـــازات  بـــا  خواســـت 
ـــور  ـــن کش ـــر در ای ـــات  اخی ـــن جنای عاملی

ــود. ــرض شـ ــان تعـ ــال مظلومـ ــان و مـ ــه جـ ــد بـ ــازه ندهـ اجـ
ـــی  ـــم رئیس ـــید ابراهی ـــه، س ـــوه قضایی ـــل از ق ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــعادت  ـــا س ـــاد ب ـــک می ـــا تبری ـــه ب ـــوه قضایی ـــی ق ـــورای عال ـــه ش در جلس
امیرالمومنیـــن حضـــرت علـــی )ع( و اعیـــاد رجبیـــه، ایـــام البیـــض را 
بهتریـــن فرصـــت بـــرای دعـــا و تضـــرع بـــه درگاه خـــدا و طلـــب خیـــر 

ـــت. ـــامی دانس ـــاد اس ـــا از ب ـــع بای ـــام و رف ـــت اس ـــرای ام ب
رئیـــس قـــوه قضاییـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا را از بایـــا و مصائـــب 
امـــروز جهـــان دانســـت و از مجاهدت هـــای خادمـــان عرصـــه بهداشـــت 
و درمـــان کشـــور کـــه بـــا ایثـــار و ازخودگذشـــتگی وارد میـــدان مبـــارزه 
ـــی  ـــای مردم ـــن نیروه ـــده اند، و همچنی ـــوس ش ـــروس منح ـــن وی ـــا ای ب
پشـــتیبان آنهـــا در بخش هـــای مختلـــف کشـــوری و لشـــکری قدرانـــی 

ـــرد. ک
ـــدم  ـــط مق ـــده در خ ـــای رزمن ـــگ، نیروه ـــدان جن ـــزود: در می ـــی اف رئیس
مقابلـــه بـــا دشـــمن قـــرار دارنـــد و نیروهـــای بســـیاری نیـــز در پشـــت 
جبهـــه آنهـــا را یـــاری می دهنـــد و اآلن هـــم کادر درمانـــی و بهداشـــتی 
ـــا  ـــروس کرون ـــا وی ـــگ ب ـــدان جن ـــربازان می ـــران و س ـــوان افس ـــه عن ـــا ب م

نیازمنـــد حمایـــت هســـتند.
ـــط  ـــت در خ ـــور وزارت بهداش ـــه حض ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ـــه  ـــه ب ـــه جانب ـــک هم ـــزوم کم ـــر ل ـــد ب ـــا و تأکی ـــا کرون ـــه ب ـــدم مقابل مق
ـــه در  ـــی ک ـــم کار کس ـــگ ه ـــه جن ـــرد: در جبه ـــد ک ـــه، تأکی ـــن وزارتخان ای
ـــوده و  ـــتیبانی نب ـــن ادوات و پش ـــت، تأمی ـــغول رزم اس ـــدم مش ـــط مق خ
ایـــن امـــر بـــر عهـــده مجموعـــه ای بـــه نـــام پشـــتیبانی اســـت. امـــروز 
هـــم الزم اســـت مســـئولیت تأمیـــن نیازهـــای لجســـتیکی و بهداشـــتی 
ـــرد  ـــورت گی ـــت ص ـــر از وزارت بهداش ـــزی غی ـــط مراک ـــی توس ـــز درمان مراک
ـــان  ـــت و درم ـــه بهداش ـــش در عرص ـــر مأموریت های ـــه ب ـــن وزارتخان ـــا ای ت

ـــود. ـــز ش مترک

بـا  مجلـس  نماینـده  یـک 
سـمن ها  نقـش  بـه  اشـاره 
بـرای مدیریـت بحـران گفـت: 
سـمن ها  بارهـا  کـه  هرچنـد 
مـورد نامهربانـی قـرار گرفته انـد و در حـوزه قانـون کمتـر 
مـورد توجـه قـرار دارنـد، اما همین هـا در مواقـع بحرانی، 
جـور ناکارآمـدی برخـی مدیـران را کشـیده و بـه مـردم 

می کننـد. ارائـه  را  خوبـی  خدمـات 
طیبه سیاوشـی درباره ی شـیوع بیمـاری کرونا و تأثیرات 
آن در کشـور گفـت: بخشـی از تأثیـرات شـیوع بیمـاری 

کرونا مشـخص شـده اما بخش عمده ای از اثرات سـوء 
ایـن شـیوع، در آینده ای نزدیک مشـخص خواهد شـد.

نماینـده  مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی بـا 
اشـاره بـه اینکـه شـرایط سـختی بر کشـور حاکم اسـت، 
بیـان کـرد: وضعیـت دشـواری در فضـای کسـب وکارها 
تقاضـا  میـزان  و  خوابیـده  بازارهـا  رونـق  دارد؛  وجـود 
به شـدت کاهـش پیـدا کـرده اسـت. در حالـی که چشـم 
در  کـه  امسـال  خدمـات  و  کاال  عرضه کننـدگان  امیـد 
سـپری  اقتصـادی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  بحران هـای 
شـد، بـه بـازار شـب عیـد بـود، آن هـم از دسـت رفـت.

شـورای  مجلـس  در  کاشـان  نماینـده 
اسـامی با درخواسـت از مسـئوالن استانی 
بـرای تعطیلـی حـوزه اداری کاشـان، آران 
انتشـار  قطـع  و  جهـت کنتـرل  بیـدگل  و 
ویـروس کرونـا گفـت: در جلسـه بـا وزیـر بهداشـت درخواسـت تعطیلـی 

مطـرح کردیـم. را  اداراتـی همچـون کاشـان 
جـواد سـاداتی نـژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه وضعیت کاشـان در 
کنتـرل ویـروس کرونـا گفت: کاشـان بـه دلیل همجـواری با قـم و مراودات 
زیـاد نسـبت بـه سـایر شـهرها و اسـتان هـا در معرض خطـر بیشـتری قرار 
دارد.وی ادامـه داد: تاکنـون دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان و مجموعـه 
درمانـی کاشـان، آران و بیـدگل بـا تـاش هایشـان وضعیت را تحـت کنترل 
قـرار داده انـد امـا بـرای ادامـه این شـرایط بـه کمک مـردم بـرای ماندن در 
خانـه نیـاز داریـم چـون قطـع زنجیـره گسـترش ویـروس کرونـا بـا مانـدن 
مـردم در خانه هـا میسـر مـی شـود چیـزی کـه در کاشـان، آران و بیـدگل 
رعایـت نمی شـود. از ایـن رو درخواسـت مـا از مسـئوالن اسـتانی تعطیلـی 

حـوزه اداری در ایـن سـه شهرسـتان اسـت تـا بتـوان بـا کاهـش ترددهـا از 
گسـترش ویـروس جلوگیـری کرد.

ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه جلسـه فـوق العـاده امـروز کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس با وزیر بهداشـت و رییس مجلس برای بررسـی 
اقدامـات انجـام شـده جهـت مقابلـه بـا کرونـا گفـت: در ایـن جلسـه هم از 
وزیـر بهداشـت درخواسـت کردیـم تـا حـوزه اداری شـهرهایی مثـل کاشـان 
را تعطیـل کننـد چـون کاشـان نزدیکتریـن شـهر بـه قـم و بـه نوعـی دروازه 
اصفهـان اسـت کـه بـا کنترل کرونـا می توان جلـوی شـیوع آن را در اصفهان 

و سـایر شـهرها گرفت.
سـاداتی نـژاد همچنین با اشـاره بـه تجهیز تعدادی از ورزشـگاه های کاشـان 
بـه تخت هـای بیمارسـتانی گفـت:  مـا در کاشـان و آران و بیـدگل تنهـا دو 
بیمارسـتان داریـم لذا بـرای کنترل بیمـاری، نقاهت گاه هایی در سـوله های 
ورزشـی ایجـاد شـده تـا دوره نقاهـت بیمـاران در آن جا سـپری شـود. ما با 
تمـام تـوان بـرای کنتـرل کرونـا تـاش مـی کنیم از مـردم هم مـی خواهیم 

بـا مانـدن در خانـه هـا بـه ما کمـک کنند.

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی سـازمان مدیریـت بحـران کشـور از قرنطینه خانگی 
اسـماعیل نجـار رییـس این سـازمان پـس از ابتا بـه ویروس 
کرونـا خبـر داد.علـی بختیـاری روز دوشـنبه در گفـت وگـو بـا 
خبرنـگار بحـران ایرنـا در پاسـخ بـه این سـوال کـه علت غیبت 
چنـد روزه رئیـس سـازمان مدیریت بحران کشـور در جلسـات 
داشـت:  اظهـار  بیمـاری کرونـا چیسـت،  مدیریـت  مختلـف 
اسـماعیل نجـار رئیـس سـازمان مدیریـت بحران کشـور هفته 
گذشـته بـا مشـاهده عایـم مشـابه آنفلوآنزا بـه مراکـز درمانی 
مراجعـه کـرده و پـس از انجـام چهار تسـت مربوط بـه بیماری 
کوویـد-۱۹ مشـخص شـد کـه وی به ایـن بیماری مبتا شـده 

است.

شــیوع بیمــاری کوویــد-۱۹ ناشــی از کروناویــروس اولیــن 
ــادی در  ــته می ــال گذش ــامبر س ــاه دس ــر م ــار در اواخ ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــد ک ــزارش ش ــن گ ــان چی ــهر ووه ش
بیــش از ۱۰۰ کشــور و منطقــه در جهــان بــا ایــن بیمــاری 

ــر هســتند. درگی
بــه گــزارش ایســنا، تاکنــون بیــش از ۱۱۱ هــزار و ۳۸۰ نفــر 
در جهــان بــه کروناویــروس آلــوده شــده و بیــش از ۳۸۸۲ 
نفــر نیــز بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کوویــد-۱۹ جــان خــود 

را از دســت داده انــد.

قرنطینه خانگی رییس 
سازمان مدیریت بحران 

بیش از 100 کشور درگیر 
کرونا

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی مجلس با 
اشـاره بـه جلسـه فوق العاده روز گذشـته کمیسـیون بهداشـت برای 
بررسـی اقدامـات انجام شـده جهـت مقابله با ویـروس کرونا گفت: 
طبـق توضیحـات وزیر بهداشـت بخشـی از ویروس کرونـا در گیان 
متفاوت از ویروس ووهان چین و با منشـأ متفاوت اسـت. شـهروز 
برزگر در گفت وگو با ایسـنا، در توضیح جلسـه روز گذشته کمیسیون 
بهداشـت بـا حضـور وزیـر بهداشـت، رئیـس مجلـس و تعـدادی از 
نماینـدگان بـرای بررسـی اقدامات انجام شـده برای مقابلـه با کرونا 
کـه در محـل برگزاری جلسـات علنی مجلـس برگزار شـد، گفت: در 
این جلسـه وزیر بهداشـت توضیح داد که بخشـی از ویـروس کرونا 

در گیـان کامـا بـا ویروس ووهـان چین متفاوت اسـت .

سـخنگوی دولـت گفـت: اختصاص سـهمیه بنزین نـوروزی 
قطعـا شـامل ایـام نـوروز ۹۹ نخواهـد شـد.علی ربیعـی بـا 
اشـاره بـه چگونگـی واریـز سـهمیه بنزیـن نـوروزی گفـت: 
دولـت تاش می کند سـهمیه بنزیـن نوروزی بـرای فرصتی 
مناسـبت تر و بعـد از شکسـت کرونـا بـه کارت های سـوخت 
واریـز و مورداسـتفاده قـرار گیـرد. وی افـزود: اختصـاص 
سـهمیه بنزیـن نـوروزی در بحث بودجه سـال آینـده مطرح 
شـده،بودجه هم که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسـیده 

و قطعـا شـامل ایـام نـوروز  ۹۹ نخواهـد شـد.

وجود دو نوع ویروس کرونا 
با منشأ متفاوت در کشور

سهیمه بنزین نوروزی شامل 
ایام عید 99 نخواهد شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آب جارو نیست

گردشگریگردشگری

ضرر یک میلیارد یورویی گردشگری اروپا به خاطر شیوع کروناتمدید تمام مجوزهای گردشگری تا پایان اردیبهشت 1۳۹۹
کشــور  گردشــگری  معاونــت 
کل  مدیــران  بــه  نامــه ای  در 
گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
اســتان ها،  صنایع دســتی  و 
و  رجــوع  اربــاب  تکریــم  تــردد،  کاهــش  به منظــور 
ــدی  ــا دســتورات جدی ــاری کرون پیشــگیری از شــیوع بیم
را بــه آن هــا ابــاغ کرد.به گــزارش خبرنــگار میراث آریــا، 
ــای  ــه امض ــفند 98 ب ــنبه 17 اس ــه روز ش ــه ک ــن نام در ای
ــه  ــر کمیت ــاون گردشــگری کشــور و دبی ــی تیمــوری مع ول
نظــارت بــر اماکــن عمومــی، مراکــز زیارتــی و ســیاحتی و 
ورزشــی ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا خطــاب بــه 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــران کل میراث فرهنگ مدی
ــرای  ــت:»در اج ــده اس ــده آم ــادر ش ــور ص ــتان کش 31 اس
تکالیــف محولــه مبنــی بــر پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری 
کرونــا مــورخ ســیزدهم اســفندماه بــا عنایــت بــه ضــرورت 
جلوگیــری از تجمعــات، کاهــش رفت و آمــد و تکریــم 
کارمنــد و اربــاب رجــوع و در راســتای پیشــگیری از شــیوع 

ــوارد  ــد م ــا، ضــروری اســت دســتور فرمایی ــروس کرون وی
ــود. ــت ش ــل رعای ذی

ــه  ــرداری، گواهی نام ــه بهره ب ــم از پروان ــوز اع ــه مج هرگون
ــای گردشــگری  ــا کارت راهنم ــت ی ــوز فعالی ــه ای، مج حرف
و... کــه تمدیــد آن مســتلزم مراجعــه حضــوری اســت تــا 
پایــان اردیبهشــت مــاه ســال 1399 دارای اعتبــار بــوده و تــا 
تاریــخ فوق الذکــر نیــازی بــه تمدیــد نــدارد؛ لــذا الزم اســت 

ــرد. ــط صــورت گی ــان ذیرب ــه ذی نفع ــانی الزم ب اطاع رس
صــدور تمــام مجوزهــای جدیــد اعــم از پروانــه بهره بــرداری، 
ــای  ــا کارت راهنم ــت ی ــه ای، مجــوز فعالی ــه حرف گواهی نام
گردشــگری و ... کــه صــدور آن مســتلزم مراجعــه حضــوری 

اســت بــه پایــان فروردیــن مــاه 1399 موکــول شــود.
تــا اطــاع ثانــوی از برگــزاری دوره هــای آموزشــی، همایش، 
ــد و  ــردد و آم ــات ت ــه موجب ــت هایی ک ــات و نشس جلس
شــد جمعــی افــراد را از مکان هــای دیگــر فراهــم می ســازد 

خــودداری کــرده و اجــرای آن هــا بــه تعویــق افتــد.

تــا  اروپــا  گردشــگری 
یــورو  میلیــارد  یــک  کنــون 
ــک  ــی ی ــارد دالر( ط )۱۱/۱میلی
ــا  ــیوع کرون ــر ش ــه خاط ــاه ب م

اســت. خــورده  ضربــه 
خبــری  شــبکه  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
ــر  ــا در سراس ــروس کرون ــیوع وی ــرس از ش ــاتودی، ت راش
ــد  ــگری آن را تهدی ــت گردش ــه و صنع ــا افزایش یافت اروپ
ــن  ــن بخــش همی ــات نشــان می دهــد ای ــد. اطاع می کن
ــش از  ــد بی ــورده و می توان ــدی خ ــیبی ج ــم آس ــاال ه ح

ــد. ــم ضــرر کن ــن ه ای
ــد  ــد از تولی ــرد، ۱۰ درص ــام ک ــا اع ــفر اروپ ــیون س کمیس
ناخالــص داخلــی اروپــا از گردشــگری بــه دســت می آیــد 
و در برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا مثــل اســپانیا 

ــه ۱۴ درصــد می رســد. ــم ب ــن رق ــا ای و ایتالی
نــرخ لغــو رزرو هتل هــا در برخــی مناطــق ایتالیــا بــه 
۹۰ درصــد رســیده اســت. گردشــگری ۱۳ درصــد اقتصــاد 

ایتالیــا را تشــکیل می دهــد و تــا حــاال بیــش از ۱۸۰۰ نفــر 
ــده اند. ــا ش ــروس کرون ــه وی ــور مبتاب ــن کش در ای

ــن  ــان در ای ــوزه جه ــلوغ ترین م ــس، ش ــوور پاری ــوزه ل م
هفتــه بســته شــد چــون کارمنــدان آن از تــرس ابتــا بــه 
ــوزه  ــد. م ــودداری می کردن ــردن خ ــاری از کار ک ــن بیم ای
لــوور در ســال گذشــته میــادی ۹.۶ میلیــون بازدیدکننــده 

ــد. ــی بودن ــا خارج ــه چهارم آن ه ــه س ــت ک داش
ــد: » تعطیــات تابســتانی در ســال   متخصصــان می گوین
جــاری میــادی هــم رونقــی نخواهــد داشــت چــون 
ــن  ــه ای ــا ب ــرس ابت ــود را از ت ــفرهای خ ــگران س گردش

ویــروس بــه تعویــق انداخته انــد«.
ــک  ــون دالر از ی ــه 15 میلی ــرد ک ــام ک ــل اع ــازمان مل  س
صنــدوق اضطــراری بــرای کمــک بــه کشــورهایی کــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب سیســتم های بهداشــتی ضعیف
ویــروس دارنــد در نظــر گرفتــه اســت. بانــک جهانــی قــول 
ــار کشــورهای درحال توســعه  ــارد دالر در اختی داده ۱۲ میلی

ــرار دهــد. ــروس ق ــن وی ــار ای ــرای مه ب

 پیام
 میراث

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به تشریح اعمال محدودیت های 
رفت وآمد جاده ای در مبادی ورودی خراسان رضوی با هدف پیشگیری از شیوع کرونا از 
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دهیـار روسـتای ابـر از ممنوعیـت ورود گردشـگر بـه ایـن 
روسـتای هـدف گردشـگری خبـر داد و گفت: ورود گردشـگر 
بـه محـدوده روسـتا و جنـگل ابـر تـا اطـاع ثانـوی تعطیـل 

شـده و از پذیـرش میهمانـان معذوریـم.
محمدرضـا اسـامی در گفت وگـو بـا ایسـنا، خطـر شـیوع 
کروناویـروس در اسـتان را عامـل ایـن ممنوعیـت سـفر بـه 
جنـگل ابر اعـام و اظهار کـرد: به دنبال شـیوع کروناویروس 
بـه تبـع آن در اسـتان سـمنان و شهرسـتان  در کشـور و 
و  شهرسـتان  مسـووالن  و  سـمنان  اسـتانداری  شـاهرود، 
همچنین بخشـداری بسـطام طی اباغیه ای هرگونه پذیرش 
میهمـان در مراکـز اقامتـی ممنـوع شـد بنابرایـن دهیـاری 
ابـر نیـز در همیـن راسـتا ضمـن اعـام بـه مراکـز اقامتـی و 
بوم گردی هـا از مراکـز اقامتـی سـطح روسـتا بازدیـد و از آنها 
خواسـته شـده کـه تا عبـور از شـرایط فعلـی، خدماتـی ارائه 
ندهند.وی در پاسـخ به پرسشـی در خصوص اقدامات انجام 
شـده در این روسـتای هدف گردشـگری در راسـتای مقابله 
بـا کروناویـروس خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به حجـم باالی 
سـفر گردشـگران به روسـتای و جنـگل ابر بعـد از ممنوعیت 
اعـام شـده، نظـارت الزم صـورت گرفته تا از شـیوع کووید19 
جلوگیـری شـود بـه خصوص با توجـه به اینکه روسـتای ابر 
افراد مسـن و سـالمند زیادی دارد لذا با حساسـیت بیشـتر 

نظـارت الزم صـورت گرفته اسـت.
عرضـه،  مراکـز  روسـتا،  معابـر  تمامـی  ضدعفونـی  از  وی 
نانوایی هـا و خیابان هـا و معابـر داخلـی این روسـتای هدف 
گردشـگری خبر داد و افزود: خوشـبختانه به طور مرتبط این 
ضدعفونـی انجـام و هـر 72 سـاعت یـک بـار تکرار می شـود 
بلکـه تـا حـد امکان از شـیوع آن در روسـتا جلوگیری شـود.
اسـامی بـا بیـان اینکـه ممنوعیـت سـفر بـه جنـگل ابـر تـا 
بازگشـت شـرایط عـادی ادامـه داد و اضافـه کرد: تـا مادامی 
کـه وزارت بهداشـت یا مسـووالن اسـتان و شهرسـتان اعام 
نکننـد، خطر شـیوع پایان یافته، این ممنوعیـت ادامه دارد و 
مـا نیـز کنتـرل الزم را در خصـوص منع ورود به جنـگل ابر و 

دیگـر مناطـق روسـتا اعمال خواهیـم کرد.   

گردشگری ممنوعیت ورود 
گردشگر به 

جنگل ابر

هشداِر رییس ایکوم ایران برای برج طغرل

اوایل دهه 70 طرِح ساخت فرهنگسرا در حریم برج طغرل با ضوابِط میراث فرهنگی تهیه شد،

ســاخت  طــرحِ   ۷۰ دهــه  »اوایــل 
ــا  ــرل ب ــرج طغ ــم ب ــرا در حری فرهنگس
ــد،  ــه ش ــی تهی ــراث فرهنگ ــِط می ضواب
ــی  ــرد و حت ــر ک ــرح تغیی ــا آن ط بعده
نظــر  از  شــده اش  هماهنــگ  شــکل 
نمــا و ســایر مســایل ضابطــه ای خــارج 
شــد. حــاال عــاوه بــر بحــث کــج بــودن 
یــا نبــودن بــرج، نصــب پســت گاز و 
تاسیســات چســبیده بــه دیــوار عرصــه ی 
بــرج و در چنــد قدمــی خــود اثــر از نظــر 
ــد در  ــرج را می توان ــت ب ــی وضعی امنیت

ــد.« ــرار ده ــدار ق ــت هش حال

ــول و  ــود ق ــا وج ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــرای  ــی ب ــراث فرهنگ ــه می ــی ک قرارهای
بررســی، پایــش و نحــوه ی حفاظــت 
ــه  ــیدن ب ــان رس ــا زم ــرل ت ــرج طغ از ب
پاســخی درســت بــرای انحــراف از محــور 
ــاه  ــک م ــول ی ــی در ط ــر تاریخ ــن اث ای
ــا  ــرده، ام ــرح ک ــروز مط ــا ام ــته ت گذش
ــوی  ــری از س ــاِم دیگ ــچ اع ــوز هی هن
ــن  ــاره ی آخری ــوول درب ــاد مس ــن نه ای
ــرح  ــرل مط ــرج طغ ــرای ب ــات ب اقدام

ــت. ــده  اس نش
محیــط  احمــد  ســید  چنــد  هــر 
طباطبایــی - رییــس ایکــوم ایــران – در 
ــار  طــول یــک ســال گذشــته چندیــن ب

نســبت بــه نصــب پســت گاز در عرصــه ی 
ــا  ــت، ام ــدار داده اس ــرل هش ــرج طغ ب
ایــن بــار او عــاوه بــر تکــرار هشــدارش 
حــال  در  فرهنگســرای  وضعیــت  از 
ــی  ــر تاریخ ــن اث ــم ای ــاخت در حری س

ــت. ــرض اس ــز معت نی
وی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان 
طرحــی   ۷۰ دهــه  اوایــل  در  این کــه 
بــه عنــوان ســاخت یــک فرهنگســرا بــا 
ــد  ــه ش ــی تهی ــراث فرهنگ ــِط می ضواب
تــا بــا فاصلــه ی مشــخص شــده از 
ــد:  ــی شــود، می گوی ــرل اجرای ــرج طغ ب
ــد و  ــته ش ــار گذاش ــرح کن ــا آن ط بعده
ــی از شــکل  ــرد. آن حت ــر ک ــرح تغیی ط
هماهنــگ شــده اش از نظــر نمــا و ســایر 

مســایل ضابطــه ای خارج شــد. از ســوی 
ــار  ــه آث ــن محوط ــر در دوره ای در ای دیگ
ــد  ــرار ش ــد و ق ــت آم ــه دس ــی ب تاریخ
محوطــه بــا آن آثــار بــه صــورت ســایت 

ــد. ــی بمان ــوزه باق م
او تاکیــد می کنــد: بــه واســطه ی رخ 
دادن ایــن شــرایط در یــک دوره بــه 
مدیریــت وقــت میــراث فرهنگــی تهــران 
ــرح در  ــه ی ط ــه فاصل ــم ک ــر دادی تذک
ــوار  ــه دی ــر از لب ــد ۴۰ مت حــال اجــرا بای
ــز  ــر نی ــه تذک ــد ک ــته باش ــه داش فاصل
ــه  ــزی ک ــفانه چی ــد. متأس ــت نش رعای
اکنــون وجــود دارد، خــارج از بحــث کــج 
ــت  ــب پس ــرج، نص ــودن ب ــا نب ــودن ی ب
گاز و تاسیســات چســبیده بــه دیــوار 
ــود  ــی خ ــد قدم ــرج و در چن ــه  ب عرص
اثــر اســت کــه از نظــر امنیتــی وضعیــت 
بــرج را می توانــد در حالــت هشــدار 
قــرار دهــد. رییــس ایکــوم ایــران اضافــه 
ــوز  ــبختانه هن ــد خوش ــر چن ــد: ه می کن
هیــچ اتفاقــی رخ نــداده اســت، امــا 
ــت گاز  ــن پس ــرای ای ــار ب ــک ب ــر ی اگ
ــال چرایــی  اتفاقــی رخ دهــد، همــه دنب

می گردنــد. آن 
ــودن  ــث ب ــورد بح ــه م ــاره ب ــا اش وی ب
و  طغــرل  بــرج  ســازه ی  وضعیــت 
ــرای  ــی ب ــراث فرهنگ ــه می ــی ک قول های
ــر تاریخــی انجــام داده  ــن اث بررســی ای
اســت، می گویــد: در ایــن شــرایط بهتــر 
اســت کــه بــه آن بحــث نیــز توجــه 
ــر  ــرل در گذشــته درگی ــرج طغ شــود. ب
ــق  ــه ح ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــرو ب مت
ــر  ــرد. ه ــر ک ــیر تغیی ــع مس ــه موق و ب
چنــد خطــر در آن زمــان از بــرج طغــرل 
ــا متاســفانه  ــه دور شــد، ام ــن بابوی و اب

ــی  ــمه عل ــمت چش ــه س ــدارها را ب هش
ــک  ــورت ی ــه ص ــان ب ــه از آن زم ــرد ک ب
بحــران در آمــده و هنــوز هــم ادامــه دارد.
ایــن پژوهشــگر تهــران قدیــم بــا تاکیــد 
ــه  ــد ب ــی بای ــراث فرهنگ ــه می ــر این ک ب
مرمــت بخش هــای پایینــی بــرج طغرل 
نیــز اهمیــت دهــد، می گویــد: چنــد 
ســال اســت کــه ایــن درخواســت مطرح 
می شــود، امــا هنــوز کاری انجــام نشــده، 
در حالی کــه بــا توجــه بــه وضعیــت 
کنونــی آن، بــه نظــر می رســد ایــن 
اقــدام نیــز بایــد در اولویــت کارهــا قــرار 
بگیــرد. رییــس ایکــوم ایــران، همچنیــن 
ــرج  ــم ب ــت حری ــزوم رعای ــه ل نســبت ب
طغــرل و برچیــده شــدن تاسیســات گاز 
ــد  ــس تاکی ــر نفی ــن اث ــه ی ای در عرص
ــد: احتمــاال در زمــان  ــد و می افزای می کن
ــرای ســاخت مجتمــع در  ــرداری ب خاکب

ــی  ــای میکانیک ــاخت، از لودره ــال س ح
اســتفاده کرده انــد کــه ایــن اتفــاق خــود 
ــر  ــن اث ــه ای ــد ب ــرور می توان ــه م ــز ب نی

ــد. تاریخــی آســیب وارد کن
او بــا تاکیــد بــر این کــه انجــام هــر 
ــرج  ــار ب ــی در کن ــات عمران ــوع عملی ن
ــه ی  ــا فاصل ــد ب ــرل بای ــلجوقی طغ س
ــرج انجــام شــود،  ــوار ب ــری از دی ۴۰ مت
دیــوار  از  واقــع حریــم  در  می گویــد: 
بایــد مدنظــر باشــد. هــر چنــد از ســوی 
ــم  ــز در حری ــی نی ــل هوای دیگــر یــک پ
درجــه یــک اثــر ســاخته شــده بــود کــه 
ــده  ــرح ش ــای مط ــود صحبت ه ــا وج ب
ــل،  ــاع پ ــش ارتف ــا کاه ــذف ی ــرای ح ب
ــز انجــام  ــرای آن نی ــچ کاری ب ــوز هی هن
ــرج را از  ــای ب ــون نم ــت چ ــده اس نش
ــن  ــل از بی ــور کام ــه ط ــمت ب ــک س ی

ــود. ــرده ب ب

عتقیقه هایـی که سمسـار فـروش محدوده 
بهارسـتان تهـران، بـه صـورت غیرقانونی در 
مغـازه اش می فروخـت، توسـط پلیـس به 
تهـران  اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان 
تحویـل شـد. یازدهـم اسـفند خبـر رسـید 
کـه مأموران کانتری بهارسـتان ده ها قطعه 
اشـیای عتیقه مربـوط به دوره اشـکانیان را 
از یـک سمسـاری در ایـن محدوده کشـف 
کردنـد. در جریـان بازرسـی از آن مغـازه، 
۲۶عـدد کاسـه و بشـقاب شکسـته، ۹عـدد 
سـرامیک کاسـه و بشـقاب، دوعـدد بـت 

گلـی، هشـت عـدد مجسـمه طـرح تیـران 
سـفالی، پنـج عدد آب خوری سـفالی، پنج 
عدد بشـقاب مفرق، نیم تنه مجسـمه نقره، 
سـرمه دادن مفرقـی بـا پایـه، دو عددقـاب 
کوچـه )جـای دعـا(، دسـته ظـرف مفرقی، 
هفـت عددموبنـد مفرقی، سـه عدد دسـت 
تلسـم  مفرقـی،  مفـرق، کتـه ظـرف  بنـد 
مفـرق خـط دار را  کشـف و ضبـط شـدند. 
جریـان  در  اشـیا  آن  فروشـنده  حتـی  و 
بازجویی هایـش مدعـی شـد اجنـاس را از 
فـردی ناشـناس خریـداری کرده اسـت. تا 

سـرانجام بعد از گذشـت این مدت، معاون 
میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگی 
اسـتان تهـران از  تحویـل آثار کشـف شـده 
توسـط  کانتری ۱۰۹ بهارسـتان بـه اداره کل 
میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران خبـر داد.
مرتضـی ادیـب زاده در گفت وگـو بـا ایسـنا 
بـا بیـان این کـه در ایـن کشـف ۸۳ قلـم 
شـی بـه دسـت آمـده اسـت، از تحویـل 
همـه ی آثار بـه امین امـوال اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان تهران خبـر داد و گفت: در 
این کشـف بیشـتر اشـیای به دسـت آمده 
را سـفالینه های خاکسـتری از عصـر آهـن 
تـا ظـروف دوره ایلخانـی شـامل شـده اند، 
همچنین برخی از اشـیا نیز تقلبی هسـتند 
کـه اکنـون کارشناسـان، کار بررسـی روی 

آن هـا را در دسـتور کار خـود دارنـد.

عتیقه های بهارستان به دست 
میراث فرهنگی رسید

صادرات 30میلیون دالری 
صنایع دستی کرمانشاه

معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
کرمانشـاه از صـادرات 30 میلیـون دالری صنایع دسـتی اسـتان طی 11 ماه امسـال 
خبـرداد. پیمـان زیـن الدیـن امروز دوشـنبه ۱۹ اسـفند در گفـت و گو بـا خبرنگاران، 
بااشـاره بـه رشـد صـادرات صنایـع دسـتی کرمانشـاه در سـال جـاری، اظهارکـرد: 
»17میلیـون دالر از صـادرات انجـام شـده از طریـق گمـرک و 13میلیـون دالر آن نیز 

صـادرات چمدانـی بوده اسـت.«
او بابیـان اینکـه عمـده صـادرات صنایـع دسـتی اسـتان هماننـد گذشـته در رشـته 
گیـوه اسـت، عنـوان کـرد: »گلیـم، زیـورآالت سـنتی، چـرم و سـازهای سـنتی نیـز 
از دیگـر تولیـدات صنایـع دسـتی اسـتان هسـتند کـه به کشـورهای خارجـی صادر 
می شـود.«معاون صنایـع دسـتی معـاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی کرمانشـاه در ادامـه از برنامـه ریـزی بـرای افزایـش 
صـادرات ایـن حـوزه خبـرداد و گفت: »با نگاهی که در یکی دوسـال اخیر به بازارهای 
مقصـد صادرات صنایع دسـتی اسـتان داشـتیم، آسـیب های حوزه صـادرات صنایع 
دسـتی را در نوع طراحی و بسـته بندی شناسـایی کردیم.«او خاطرنشان کرد: »برای 
رفع این مشـکل در نظر داریم نشسـت تخصصی برندسـازی و بسـته بندی صنایع 
دسـتی در اسـتان برگـزار کنیـم کـه البته قرار بود این نشسـت در اسـفند مـاه برگزار 

شـود، امـا بـه دلیل شـیوع بیمـاری کرونـا به زمـان دیگری موکول شـده اسـت.«      

ته
نک

رییـس ایکـوم ایران اضافـه می کند: هر چند خوشـبختانه هنوز 
هیـچ اتفاقـی رخ نـداده اسـت، اما اگر یـک بار برای این پسـت 
گاز اتفاقـی رخ دهـد، همـه دنبـال چرایـی آن می گردنـد.وی با 
اشـاره بـه مـورد بحـث بـودن وضعیـت سـازه ی بـرج طغـرل و 
قول هایـی کـه میـراث فرهنگـی برای بررسـی ایـن اثـر تاریخی 
انجـام داده اسـت، می گویـد: در ایـن شـرایط بهتـر اسـت که به 
آن بحـث نیـز توجه شـود. بـرج طغرل در گذشـته درگیـر مترو 
بـود کـه خوشـبختانه بـه حق و بـه موقع مسـیر تغییر کـرد. هر 
چنـد خطـر در آن زمـان از بـرج طغـرل و ابـن بابویـه دور شـد، 
اما متاسـفانه هشـدارها را به سـمت چشـمه علـی برد کـه از آن 
زمـان بـه صـورت یـک بحـران در آمـده و هنوز هـم ادامـه دارد.
ایـن پژوهشـگر تهـران قدیم با تاکیـد بر این که میـراث فرهنگی 
بایـد به مرمـت بخش های پایینی برج طغرل نیـز اهمیت دهد، 
می گوید: چند سـال اسـت که این درخواسـت مطرح می شـود، 
امـا هنـوز کاری انجـام نشـده، در حالی کـه با توجه بـه وضعیت 
کنونـی آن، بـه نظر می رسـد این اقـدام نیز بایـد در اولویت کارها 

قـرار بگیرد.

میراثگردشگری

پلمب بنای 4۰۰ ساله میبد با دستور دادستاننمایشگاه »رافائل« هم قربانی کرونا شد
نمایشـــگاه بـــزرگ »رافائـــل« 
در »رم« کـــه بـــه مناســـبت 
پانصدمیـــن  گرامیداشـــت 
ایـــن  درگذشـــت  ســـالروز 
هنرمنـــد بـــزرگ رنســـانس برگـــزار شـــده بـــود بـــه 
ـــر بســـته شـــدن  ـــی ب ـــا مبن ـــت ایتالی ـــل دســـتور دول دلی

تمامـــی موزه هـــا، تعطیـــل شـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا و بـــه نقـــل از فرانـــس۲۴، ایـــن 
نمایشـــگاه پـــس از ســـال ها برنامه ریـــزی در نهایـــت 
 »Scuderie del Quirinale« روز چهارشـــنبه در مـــوزه

ـــود. ـــرده ب ـــه کار ک ـــاز ب ـــهر »رم« آغ ـــع در ش واق
ـــن  ـــر از ای ـــن نمایشـــگاه کـــه شـــامل ۲۰۰ اث ـــود ای ـــرار ب ق

ـــه  ـــن ب ـــا دوم ژوئ ـــود ت ـــار مشـــهور می ش ـــاش و معم نق
ـــزاری  ـــووالن برگ ـــا مس ـــد؛ ام ـــه ده ـــود ادام ـــت خ فعالی
ایـــن نمایشـــگاه روز یکشـــنبه بـــا انتشـــار بیانیـــه ای 
ـــن  ـــد ای ـــام کردن ـــوزه اع ـــن م ـــمی ای ـــایت رس در وبس

ـــود. ـــد ب ـــل خواه ـــوی تعطی ـــاع ثان ـــا اط ـــگاه ت نمایش
 »Scuderie del Quirinale« در وبســـایت رســـمی
ـــوی  ـــده از س ـــادر ش ـــم ص ـــی حک ـــت : »در پ ـــده اس آم
نخســـت وزیـــر در هشـــتم مـــارس ۲۰۲۰، ایـــن مـــوزه 
ــی  ــل باقـ ــت تعطیـ ــوز دولـ ــدور مجـ ــان صـ ــا زمـ تـ
خواهـــد مانـــد.  از فـــردا بـــا افـــرادی کـــه از پیـــش 
بـــرای بازدیـــد از ایـــن نمایشـــگاه بلیـــت خریـــداری 

ــد.«    ــد شـ ــه خواهـ ــاس گرفتـ ــد تمـ کرده انـ

مسـئول واحد حقوقـی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان یـزد خبـر 
داد: خانـه امامـی شـهر میبـد 
متعلـق بـه دوره صفویـه و بـا ۴۰۰ سـال قدمـت، بـه دلیـل 
سـاخت و سـاز بتنی در آن با دسـتور دادسـتان پلمب شـد.
»منیـژه جعفـری« از پلمب یک بنای تاریخی 400 سـاله به 
دلیـل مرمت غیراصولی و ناهمگون خبـر داد و گفت: مالک 
خانـه، در ایـن بنـای ارزشـمند بـا اسـتفاده از بتن اقـدام به 
سـاخت و سـاز غیرمجـاز کـرده بـود در حالی که بر اسـاس 
قوانیـن و مقـررات میراث فرهنگی هر گونـه دخل و تصرف 
در بناهی ثبت شـده در فهرسـت آثار ملـی، بدون هماهنگی 

و اخـذ مجوز از میراث فرهنگی تخلف محسـوب می شـود.
وی افـزود: بـر اسـاس قوانیـن میـراث فرهنگـی هـر گونـه 
دخـل و تصـرف و مداخله در بناهای ثبتـی و بافت تاریخی 
بایـد بـا هماهنگـی و اخـذ مجـوز از میـراث فرهنگـی و بـا 

مصالـح سـنتی و همگـون با بافـت تاریخی صـورت گیرد.
بـه گزارش ایسـنا و به نقـل از روابط عمومی میراث فرهنگی 
یـزد، مسـول حقوقـی ایـن اداره کل با قدردانی از مسـووالن 
و مقامـات قضایـی شهرسـتان میبـد در برخـورد قاطـع بـا 
تخلفـات صورت گرفتـه در محدوده بافـت تاریخی، تصریح 
کـرد: حفاظـت از آثـار تاریخـی پاسداشـت هویـت تاریخی 
مـردم یـک شـهر اسـت و احتـرام به ضوابـط حاکم بـر آن، 

-وظیفـه ای همگانی اسـت.
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ــا فقــط یــک ویــروس نیســت کــه انســان را  کرون
ــه  ــز ب ــری نی ــاد دیگ ــات زی ــه تبع ــد بلک ــار کن بیم
ــد پســماندهای  ــا تولی همــراه دارد کــه یکــی از آنه
اصطاحــا  یــا  و  ویــروس  ایــن  بــه  آلــوده 
ــه موجــب آســیب  ــی اســت ک پســماندهای کرونای
دقــت  بــا  بایــد  و  می شــود  محیط زیســت  بــه 
بســیار بیشــتر جمــع آوری و امحــاء شــود کــه 
ایــن  بــا  مــردم  برخــی  می بینیــم  متاســفانه 
رفتــار  معمولــی  زباله هــای  ماننــد  پســماندها 
تبعــات  می توانــد  قطــع  بطــور  کــه  می کننــد 
ناخوشــایند زیــادی بــه همــراه داشــته باشــد.

اســت  مدتــی   ۱۹  - همــان کوویــد  یــا  کرونــا 
گریبــان کشــور را گرفتــه و بــه نظــر مــی رســد حــاال 
حاالهــا باشــد، در ایــن میــان از ســوی مســووالن و 
ــر  ــی ب ــادی مبن ــه هــای زی جامعــه پزشــکی توصی
ــه نظــر  ــه شــنیده مــی شــود امــا ب ــدن در خان مان
ــردم  ــا نیســت و م ــی رســد گوشــی شــنوای آنه م
ــه دل  ــل ســفر بســته و ب ــار و بندی ــه ای ب ــه گون ب
ــی در  ــا کورنای ــی اص ــه گوی ــد ک ــا زده ان ــاده ه ج

ــت. کار نیس
فــردی  هــر  شــرایطی  چنیــن  در  قطــع  بطــور 
ــا  ــه ه ــن توصی ــه ای ــد ب ــه بای ــه ای دارد ک وظیف
عمــل کنــد؛ بایــد ماننــد یــک جامعــه متمــدن 
ــت  ــا دق ــات بهداشــتی را ب ــم و ماحظ ــش روی پی
ــای  ــه ه ــی از توصی ــم، یک ــرا کنی ــواس اج و وس
بهداشــتی اســتفاده از ماســک و دســتکش اســت 
ــه آن مصــرف ایــن اقــام را افزایــش  کــه عمــل ب
داده اســت در کنــار آن نیــز شــاهد افزایــش زبالــه 
ــه درســتی  ــر ب ــه اگ ــای بیمارســتانی هســتیم ک ه
ــر  ــکلی ب ــود مش ــوند خ ــاء نش ــع آوری و امح جم

ــردن  ــا ک ــرا ره ــرد زی ــد ک ــه خواه ــکات اضاف مش
آنهــا در طبیعــت عواقــب گاهــا جبــران ناپذیــری بــه 
همــراه دارد زیــرا بــه مــرور وارد آبهــای زیــر زمینــی 
و در نهایــت چرخــه مصــرف و مــواد غذایــی انســان 
ــن اســاس ســازمان حفاظــت  ــر ای خواهــد شــد، ب
ــام  ــه انج ــن زمین ــی در ای ــت اقدامات ــط زیس محی

ــت. داده  اس
ــازمان  ــماندهای س ــت پس ــر مدیری ــر کل دفت مدی

حفاظــت محیــط زیســت روز دوشــنبه بــه خبرنــگار 
حــوزه محیبــط زیســت ایرنــا گفــت: ایــن ســازمان 
ــره  ــن مذاک ــی چندی ــه پســماندهای کرونای در زمین
نهادهــای مختلــف داشــته  و  بــا ســازمان هــا 
ــد امحــای  ــر رون ــری ب ــق ت ــا نظــارت دقی اســت ت

ــرد. ــوع پســماندها صــورت گی ــن ن ای
حســن پســندیده افــزود: در چندیــن مکاتبــه و 
بهداشــت،  وزارت  کشــور،  وزارت  بــا  بخشــنامه 
ادارات کل  نیــز  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
ــه  ــا در زمین ــتان ه ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ

ــر مدیریــت صحیــح پســماندهای  ــه ب نظــارت عالی
پزشــکی و وابســته، خصوصــا در مراکــزی کــه 
ــورت  ــتند ص ــداوا هس ــت م ــی تح ــاران کرونای بیم
بــر  مضاعــف  نظــارت  بــر  همچنیــن  گرفتــه 
ــت  ــوب مدیری ــای مص ــط و روش ه ــرای ضواب اج
ویــژه  بــه  وابســته  و  پزشــکی  پســماندهای 
ــط  ــح توس ــازی صحی ــی خطرس ــد ب ــام فرآین انج
و  بیمارســتانی  مراکــز  در  موجــود  سیســتم های 

درمانــی تاکیــد شــده اســت.

ذیربــط  مراجــع  بــه  البتــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
اعــام شــده در شــرایط خــاص کنونــی، تمــام 
پســماندهای جمــع آوری شــده از مخــازن شــهری، 
ــل و  ــن منتق ــل دف ــه مح ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
ــت و کمپوســت  ــردازش، بازیاف ــه خــط پ از ورود ب
ــود. ــری ش ــرات جلوگی ــطح خط ــش س ــرای کاه ب
پســندیده ادامــه داد: در چنیــن شــرایطی آمــوزش 
نقــش مهمــی در گــذر از آن دارد بنابرایــن در یکــی 
از ایــن مکاتبــات صــورت گرفتــه بــر ضــرورت 

پسماندهای کرونایی زباله معمولی نیست
تولید پسماندهای آلوده به ویروس کرونا و یا اصطالحا پسماندهای کرونایی موجب آسیب به 

محیط زیست می شود

پسـماندهای بهداشـتی و بیمارسـتانی و نحوه دفع آنها جزو مسـایل حسـاس و ضروری جامعه است و 
در این ایام زباله های رها شـده ای همچون ماسـک و دسـتکش بهداشـتی یک بار مصرف نیز می توانند 
از خـود ویـروس کرونـا خطرناک تر باشـند. در ایـن روزها وجود زباله های بهداشـتی همچون ماسـک و 
دسـتکش های یکبـار مصرفـی که شـهروندان هنگام خـروج از خانه و حضـور در بازار و مکان های شـلوغ 
مورد اسـتفاده قرار می دهند، در معابر شـهری بیشـتر شـده اسـت.در این بین زباله های بیمارستانی هم 
کـه همـواره امحـای آن یکـی از دغدغه های جامعـه ما بـوده در این روزها تولیـد آن افزایش پیـدا کرده 
اسـت البته طبق گفته معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیسـت کردسـتان 17 بیمارسـتان اسـتان 

مجهز به دسـتگاه بی خطرسـازی پسماند هستند.

حسـن پسـندیده: یکـی از راه هـای گندزدایـی 
ماننـد  کننـده  ضدعفونـی  مـواد  از  اسـتفاده 
آهـک اسـت از ایـن رو تاکید شـد تـا در دفن 
پسـماندهای پزشـکی و عفونـی بی خطر شـده 
در لندفیـل هـای اختصاصـی به صـورت کامل 
بـا آهـک پوشـش داده شـوند و سـپس کامال 
بـا خـاک پوشـانده شـوند کـه ایـن کار باید به 

صـورت روزانـه انجام شـود.
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ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ ریی
گیانغـــرب گفـــت: شـــکارچی متخلـــف 
کـــه اقـــدام بـــه شـــکار یـــک راس 
ــتان  ــن شهرسـ ــی در ایـ ــش وحشـ میـ
ــگان  ــوران یـ ــط مامـ ــود توسـ ــرده بـ کـ
حفاظـــت محیـــط زیســـت دســـتگیر 

شـــد.
روح هللا شـــاه حســـینی روز یکشـــنبه 
در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا 
افـــزود: در پـــی گشـــت و کنتـــرل و 
پایـــش مناطـــق حـــوزه اســـتحفاظی 
گیانغـــرب ماموریـــن یـــگان حفاظـــت 
ـــک  ـــتان ی ـــن شهرس ـــت ای ـــط زیس محی
نفـــر شـــکارچی غیرمجـــاز کـــه اقـــدام 
بـــه شـــکار یـــک راس میـــش وحشـــی 

ــد. ــتگیر کردنـ ــود، دسـ ــرده بـ کـ
وی اظهارداشـــت: از ایـــن فـــرد الشـــه 
یـــک راس میـــش وحشـــی و یـــک 
ـــط  ـــف و ضب ـــی کش ـــاح جنگ ـــه س قبض

شـــد.
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــس اداره حفاظ ریی
گیانغـــرب گفـــت: پـــس از دســـتگیری 
ـــی  ـــده قضای ـــکارچی پرون ـــن ش ـــرای ای ب
ـــی  ـــل قانون ـــیر مراح ـــرای س ـــکیل و ب تش

ـــد. ـــی ش ـــی معرف ـــتگاه قضای ـــه دس ب
دســـتور  و صـــدور  از مســـاعدت  وی 
در  گیانغـــرب  دادســـتان  فـــوری 
برخـــورد بـــا متخلفـــان قدردانـــی کـــرد 
و ضمـــن هشـــدار بـــه متخلفـــان صیـــد 
و شـــکار از عمـــوم مـــردم خواســـت 
در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه تخلـــف 
زیســـت محیطـــی مراتـــب را بـــه اداره  
شهرســـتان  ایـــن  زیســـت  محیـــط 

ــد. ــاع دهنـ اطـ
شهرســـتان گیانغـــرب دارای ۲ منطقـــه 
شـــکار ممنـــوع زلـــه زرد و حفاظـــت 
۸۱ هـــزار  شـــده قاجـــه در ســـطح 
ـــیاری  ـــتگاه بس ـــه زیس ـــت ک ـــار  اس هکت
ـــی و  ـــادر وحش ـــان ن ـــوران و گیاه از جان

ــت.  ــور اسـ ــطح کشـ ــی در سـ دارویـ
گیانغـــرب در غـــرب کرمانشـــاه بیـــش 

از ۷۲ هـــزار تـــن جمعیـــت دارد.  

ت
یس

ط ز
حی

آیا کرونا محیط زیست را تهدید می کند؟م
زیست  محیط  پژوهشکده  علمی  هیئت  عضو 
جهاددانشگاهی یکی از معضات زیست محیطی در 
زمان کرونا را افزایش مصرف آب دانست و متذکر 
شد: استفاده بی رویه از آب موجب تولید فاضاب 

بیشتر می شود.
دکتر مهدی عاشورنیا، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط 
از  یکی  را  انسان  ایسنا،  با  گفت وگو  در  جهاددانشگاهی  زیست 
مهمترین ارکان طبیعت دانست و اظهار کرد: هدف اصلی حفاظت 
از محیط زیست در نهایت بایستی منجر به سامت انسان و حفظ 
با بیان اینکه آلودگی های زیست محیطی  موجودیت او  شود.وی 
ناشی از زباله و فاضاب مستقیم و غیر مستقیم سامت انسان 
را تهدید می کند، افزود: انسان برای اینکه زندگی با کیفیت تری 

داشته باشد باید محیط زیست پاک و سالم داشته باشد.
شیوع  معرض  در  همواره  را  بشری  جوامع  شیمی  دکترای  این 
و تصریح کرد: شیوع  دانست  و ویروسی  بیماری های میکروبی 
را  انسان  سامت  موضوع  کرونا  همچون  همه گیر  بیماری های 
دوباره مطرح می کند و لذا براساس توصیه های پزشکی یکسری 
انجام  بهداشت  رعایت  جمله  از  درمانی  و  پیشگیرانه  اقدامات 

می شود.
نیز  بیماری  از شیوع  ناشی  بحران  اینکه  بیان  با  عاشورنیا  دکتر 
ماهیت رفتار ضد زیست محیطی برخی از افراد را تغییر نمی دهد، 
گفت: کسانی که نسبت به محیط زیست خود بی مباالت هستند، 
نسبت به سامت جامعه نیز هیچگونه مسئولیت پذیری ندارند و 
در زمان بروز بیماری های همه گیر این سوء رفتار را بیش از پیش 

نشان می دهند.
در  پیشگیرانه  رفتارهای  بر  بهداشت  حوزه  متولیان  تمرکز  وی 
جریان شیوع کرونا را ضامن حفاظت محیط زیست در درازمدت 
انجام  در حوزه سامت  بحرانی  در شرایط  اضافه کرد:  و  دانست 
یکسری اقدامات اضطراری مانند استفاده از مواد شوینده و ضد 
عفونی کننده ها، ماسک و دستکش، داروها و… ضرورت دارد تا 
این موج فروکش کند.عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست 
جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم توجه به پروتکل جمع آوری، ضد 
عفونی و امحای زباله های پزشکی و بیمارستانی به واسطه ماهیت 
به  توجه  عدم  خاطرنشان کرد:  آن،  بهداشتی  غیر  و  آلوده کننده 
تجمیع زباله های عفونی و خانگی ممکن است زمینه ساز بروز موج 

دوم همه گیری بیماری باشد.

پیگیــری دوســتداران محیــط زیســت، متولیــان حفاظــت 
محیــط زیســت و مدعی العمــوم بــه ثمــر نشســت و ســرانجام 
بــاغ وحــش مشــهد بــر مــدار قانــون و اســتاندارد های زیســت 

محیــط قــرار گرفــت.
ــت  ــه پوس ــت تخت ــف هش ــه کش ــود ک ــال ب ــاه پارس ــرداد م م
ــه  ــق ب ــاغ وحــش مشــهد کــه متعل ــر در ب ــار جمجمــه بب و چه
ــک  ــش و ی ــاده آن ســال های پی ــت ق ــه هف ــود ک ــی ب ببر های
قــاده نیــز فروردیــن همــان ســال تلــف شــده بودنــد خبرســاز 
ــه  ــت را ب ــط زیس ــان محی ــتداران و متولی ــه دوس ــد و توج ش

ــب کــرد. ایــن مجموعــه جل
ــد شــده در مجموعــه  ــازه متول ــر ت ــه بب تلــف شــدن هفــت تول
ــاغ وحــش مشــهد کــه علــت مــرگ آن هــا در ابتــدا عفونــت  ب
تنفســی اعــام و ســپس ایــن علــت بــا تشــکیک کارشناســان 
مواجــه شــد حساســیت ها در رونــد نگهــداری از گونه هــای 
ــدید و  ــی ش ــا نگران ــه ب ــن مجموع ــی را در ای ــمند حیوان ارزش

ــرد. ــراه ک ــط زیســت هم ــان محی ــف متولی حساســیت مضاع
تشــکیل کمیتــه حقیقت یــاب بــرای پیگیــری علــت مــرگ 
ــر موجــب نمایــان شــدن دیگــر ابعــاد نواقــص  ــه بب هفــت تول
ــط  ــان محی ــدی متولی ــه و ورود ج ــن مجموع ــکات ای و مش
ــواردی، چــون نداشــتن  ــه م ــده شــد ک ــن پرون ــه ای زیســت ب
مجــوز فعالیــت، قــرار گرفتــن در داخــل شــهر، رعایــت نشــدن 
ــل  ــرورت تعدی ــا، ض ــرای گونه ه ــی ب ــتاندارد محیط ــا و اس فض
گونه هــای جانــوری و نبــود امــکان بهره منــدی از خدمــات اداره 
کل دامپزشــکی بــه دلیــل نداشــتن مجــوز تنهــا بخشــی از ایــن 
ــان  ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــود. مدی ــکات ب مش
ــه و  ــی مجموع ــت داخل ــر مدیری ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــوی ب رض

ــن  ــل در ای ــاه قب ــوب در دو م ــی خ ــات اصاح ــام اقدام انج
از نظــر محیــط  ایــن مجموعــه  مجموعــه، گفــت: اوضــاع 
مناســب  زیســت گونه هــای مختلــف جانــوری  و  زیســتی 

ارزیابــی می شــود.
از  یکــی  مشــهد  وحــش  بــاغ  اینکــه  بیــان  بــا  همتــی  
کشــور  در  حیوانــات  نگهــداری  مجموعه هــای  مدرن تریــن 
اســت، افــزود: قــرار داشــتن ایــن مجموعــه در منطقــه شــهری 
مشــکلی نیســت کــه بخواهیــم بــه خاطــر آن ایــن واحــد 
ارزشــمند را تعطیــل کنیــم، زیــرا بــاغ وحش هــای اغلــب 
ــده اند. ــع ش ــهر واق ــل ش ــا در مح ــک ی ــور نزدی ــهر های کش ش
او تصریــح کــرد: رعایــت اســتاندارد ها و دســتورالعمل های 
زیســت محیطــی در ایــن مجموعــه بــروز مشــکات احتمالــی 
ــم. ــاب نداری ــن ب ــذا مشــکلی از ای ــل می رســاند ل ــه حداق را ب
ــت:  ــوی گف ــان رض ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
دارای  مجموعــه  ایــن  گونه هــای  تمامــی  اکنــون  هــم 
میکروچیــپ هســتند و کنتــرل شــبانه روزی ایــن گونه هــا 
ــال  ــش در ح ــات وح ــان حی ــان و کارشناس ــط متخصص توس

ــت. ــام اس انج
ــج  ــه برن ــک دان ــی ی ــه کوچک ــه ب ــک ریزتراش ــپ ی میکروچی
اســت کــه در زیــر پوســت، داخــل حفــره بینــی، و قســمت های 
ــی  ــرنگ مخصوص ــا س ــوان ب ــا حی ــان ی ــدن انس ــف ب مختل

تزریــق می شــود.
 میکروچیپ هــا انــواع مختلفــی دارنــد برخــی انــواع آن بــرای 
شناســایی، برخــی در پزشــکی، برخــی بــرای جاسوســی و 
ــدن و هــک مغــز و کنتــرل ذهــن  ــرای خوان شــنود و برخــی ب

اســتفاده می شــود.

ایــن  جانــوری  گونه هــای  تعدیــل  خصــوص  در  همتــی 
مجموعــه نیــز افــزود: تعــدادی از گونه هــا بــه ســایر بــاغ 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــده ان ــل ش ــور منتق ــای کش وحش ه
ــر  ــرای دیگ ــت ب ــای زیس ــازی فض ــازی و آماده س استانداردس
ــاغ  ــن فضــای فیزیکــی موجــود در ب ــا در نظــر گرفت ــا ب گونه ه
وحــش مشــهد امــکان پذیــر باشــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه قــرار بــود جلســه ای 
ــاغ  ــرای ب ــوز ب ــدور مج ــوع ص ــه موض ــیدگی ب ــوع رس ــا موض ب
ــا و  وحــش مشــهد برگــزار شــود، گفــت: شــیوع بیمــاری کرون

پیامد هــای ناشــی از آن موجــب لغــو چندیــن بــاره ایــن 
ــد. جلســه ش

ــن  ــرای ای ــوز ب ــدور مج ــی ص ــورت کل ــه ص ــزود: ب ــی اف همت
مجموعــه انجــام خواهــد شــد تــا بخشــی از مشــکات ناشــی 

ــود. ــرف ش ــوز، برط ــدان مج از فق
ــت  ــال، رعای ــن انتق ــه واســطه ای ــن ب ــرد: بنابرای ــح ک او تصری
اســتاندارد ها و فضــای زیســت بــرای گونه هــای نگهــداری 

ــد. ــام ش ــی انج ــه راحت ــه ب ــن مجموع ــده در ای ش

رییـس مرکـز جنگل های خارج از شـمال سـازمان جنگل هـا با بین 
اینکـه در هفتـه منابـع طبیعـی ۱۶ میلیـون اصلـه نهال قابـل توزیع 
داریـم، گفـت: نزدیـک بـه ۹ میلیـون از ایـن نهال هـا جنگلـی و ۷ 

میلیـون اصلـه آن فضای سـبزی هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا فریبـرز غیبی ادامـه داد: مـا در راسـتای تعهدات 
بین المللـی و ملـی خـود بایـد جنـگل کاری و توسـعه جنـگل را در 
کشـور انجـام دهیـم  و مقـرر شـده اسـت کـه سـازمان جنگل ها به 
عنـوان متولی این کار سـرانه جنـگل را از ۰.۱۷ به ۰.۲۵ افزایش دهد.
رییـس مرکـز جنگل های خارج از شـمال سـازمان جنگل هـا افزود: 

باغ وحش وکیل آباد در مسیر قانون مداری
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خرید گونه های ممنوعه خیانت 
به حیات وحش است

 مشاهده و زنده گیری یک سر تمساح نابالغ 

و  گفـت  در  سـاالری  عبـدهللا 
گـو بـا ایسـنا اظهارکـرد: یکـی 
از اصلی تریـن مشـکاتی کـه 
ماننـد  گونه هایـی  دادن  قـرار 
سـمندر لرسـتانی و سـنبل آبـی در سـفره هفـت سـین 
ایجـاد می کنـد رونـق بخشـیدن بـه  تجـارت غیرقانونـی 
حیـات وحـش اسـت و باعـث می شـود افـراد سـودجو 
یـک گونـه در معرض انقراض مانند »سـمندر لرسـتانی« 
را جمـع آوری و از زیستگاه شـان جـدا کنند و جمعیت آن 

را مـورد تهدیـد قـرار دهنـد تـا آن را بفروشـند.
وی در ادامـه دربـاره ورود گیـاه سـنبل آبـی بـه سـفره 
هفـت سـین گفـت: یـک سـری گونـه وجـود دارد بـه 
نـام گونه هـای مهاجـم کـه جـزو گونه هـای بومـی یـک 
اکوسیسـتم نیسـتند ماننـد سـنبل آبـی کـه گونـه بومـی 
کشـور ما نیسـت و یک گونه مهاجم محسـوب می شـود. 
گونه هـای مهاجـم باعـث از بیـن رفتـن گونه هـای بومـی 
اکوسیسـتم پذیرنـده می شـود و بـه چرخه اکوسیسـتم 

آسـیب وارد می کنـد.
اکولـوژی و مدیریـت حیـات  ایـن دکتـری تخصصـی 

وحـش بـا اشـاره بـه اینکـه ماهـی قرمـز را از زمان هـای 
گذشـته داخـل سـفره هفت سـین می گذاشـتند، اظهـار 
کـرد: ماهـی قرمـز بـه  دلیـل اینکه گونه پرورشـی  اسـت 
به نظـر مـن مشـکلی نـدارد کـه سـر سـفره هفـت سـین 
قـرار گیـرد اما مشـکل اساسـی زمانی  شـروع می شـود 
کـه کسـانی کـه ایـن ماهـی را بـرای سـفره هفت سـین 
تهیـه کرده انـد مـی خواهنـد ایـن ماهـی را در دریاچـه، 
رودخانـه یـا تـاالب هـای طبیعی کشـور رها کننـد. ماهی 
در  را  آن  نبایـد  و  اسـت  غیربومـی کشـور  گونـه  قرمـز 
اکوسیسـتم های طبیعـی خـود وارد کنیـم چـرا کـه ایـن 
کار می توانـد بسـیار خطرنـاک باشـد و بـه اکوسیسـتم 

طبیعـی مـا آسـیب وارد کنـد.
سـاالری ضمـن بیـان اینکـه بایـد بـه سـنت های دیرینه 
خـود عمـل کنیم، گفت: امـروزه گونه هایی مانند سـمندر، 
 مار، »الک پشـت گـوش قرمز« که گونه ای بسـیار مهاجم 
و خطرناک برای اکوسیسـتم ماسـت را وارد سـفره هفت 
سـین می کننـد و پـس از مدتـی کـه دیگـر نمی تواننـد 
از آن نگهـداری کننـد ایـن گونـه هـا را در طبیعـت رهـا 
و معضـل بزرگـی بـرای حیـات وحـش ایجـاد می کنند.

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
و  سیسـتان  زیسـت 
بلوچسـتان  گفت :  یک سـر 
تمسـاح پـوزه کوتـاه مردابـی 
نابالـغ، زنـده گیـری و به زیسـتگاهش برگردانده شـد.
وحیـد پورمـردان در گفـت و گو با خبرنگار مهـر ، اظهار 
داشـت: بـر اثـر بارندگـی های اخیـر در جنوب اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان و ایجاد برکه های آبی متعدد 
در مناطق و طبیعت مسـتعد منطقه، یک سـر تمسـاح 
پـوزه کوتـاه مردابـی کـه در گویش مـردم بومی منطقه 
بـه نـام » گانـدو « شـهرت دارد، از زیسـتگاه اصلـی 
خـود بـه همـراه روان آب های سـیابی بـه برکه هایی 
در مجـاورت روسـتای » عورکـی ملنـگ بـازار« از توابع 

شهرسـتان چابهـار منتقل شـده بود.
و  سیسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
بلوچسـتان افـزود: پـس از اطاع رسـانی مردم محلی 
روسـتا و بـا همـکاری گـروه هـای امـدادی و بومیـان 

منطقـه گانـدوی نابالـغ زنـده گیـری و بـه برکـه هـای 
اصلـی زیسـتگاه هـای ایـن گو نـه در منطقـه منتقل و 

رهاسـازی شـد.
وی از مـردم فهیـم بلوچسـتان خواسـت تـا نسـبت به 
تـردد در مناطـق سـیابی حاشـیه رودخانـه باهوکات 
، هوتـک هـا ، مـرداب هـا و مناطـق حاشـیه ای کـه 
محـل تجمـع آب هـای راکـد شـده اسـت بـا احتیـاط 
بیشـتری برخـورد و حتـی االمـکان از تـردد در ایـن 

مناطـق خـودداری شـود.
پورمـردان همچنیـن ضمـن تقدیـر از همه رسـانه ها و 
دوسـتداران محیـط زیسـت و مشـارکت ایـن عزیـزان 
در اطـاع رسـانی گسـترده، از مـردم عزیز ایـن مناطق 
خواسـت تـا به منظور پیشـگیری از وقـوع حوادث تلخ 
و حمـات احتمالـی حیـات وحـش در زمان مشـاهده 
بـه  را  مراتـب  وحشـی گرفتـار،  جانـوران  گونـه  هـر 
نزدیکتریـن اداره حفاظـت محیط زیسـت اعـام کنند.

کاشت و توزیع نهال مثمر بین ارگان ها و عموم  مردم در رامشیر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر گفت: نهال مثمر بین ارگان ها و عموم مردم 
توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر توزیع شد.

گزارش 

شکارچی یک راس 
میش در گیالنغرب 

دستگیر شد

ان
دگ

میزان تلفات تاالب میانکاله به ۵0 هزار بال پرنده می رسدپرن
بـه  توجـه  بـا  زیسـت گفـت:  محیـط  فعـال  یـک 
این کـه آمـار تلفـات پرنـدگان در میانکاله براسـاس 
میزان جمع آوری الشـه ها اسـت و بـا پس روی آب 
خـزر امـکان جمـع  آوری تعـداد زیادی الشـه وجود 
نـدارد به نظـر می رسـد میـزان مـرگ و میر پرنـدگان در 

ایـن منطقـه بـه ۵۰ هـزار بـال هم برسـد.
حـر منصـوری در گفتگـو بـا خبرنـگار حـوزه محیـط زیسـت گروه 
بـا وضعیـت فعلـی تـاالب  ارتبـاط  آنـا در  اجتماعـی خبرگـزاری 
میانکالـه اظهـار کـرد: پـس از اعـام نظـر سـازمان دامپزشـکی 
و  مـرگ  اصلـی  علـت  به عنـوان  بوتولیسـم  سـندروم  بـر  مبنـی 
۳۰ نفـر  میـر پرنـدگان در میانکالـه، گـروه مشـورتی بـا حضـور 
پرنده شـناس،  اقلیم شـناس،  زیسـت،  محیـط  کارشناسـان  از 
و  تشـکیل  مربوطـه  متخصصـان  دیگـر  و  میکروبیولوژیسـت 
سـازمان  گـزارش  در  موجـود  ابهامـات  موضـوع  بررسـی  ضمـن 
دامپزشـکی را مـورد مطالعـه و  دیگـر ابهامـات و ناگفتـه هـای 
حـوادث میانکالـه را به صـورت پایـش میدانـی،کار آزمایشـگاهی 
و سـنجش از دور و همچنیـن مطالعـه مقـاالت خارجـی در قالب 
بیانیـه شـماره یـک گـروه مشـورتی میانکالـه در تاریخ بیسـت و 

پنجـم بهمـن مـاه منتشـر کـرد.
کـه  تـازه  تلفـات  از  مکـرر  پایش هـای  این کـه  بیـان  بـا  وی 
بیشـتر در میـان چنگرهـا و فامینگوهـا هسـتند در حـال انجـام 
اسـت، گفـت: تلفـات مجـددًا در کانـون اولیـه آن شـروع شـده 
به طوری کـه در بـازه زمانـی ۱۰ الـی ۱۷ اسـفند مـاه حـدود یـک 
هـزار و ۱۰۰ الشـه در منطقـه بیـن قلعه پایان و گلـوگاه جمع آوری 

. شد
ایـن فعـال محیـط زیسـت اذعـان کرد: در تاریخ بیسـت و سـوم 
از مـرگ و میـر در شـهر نوکنـده نیـز  بهمـن مـاه نیـز مـواردی 
مشـاهده شـد کـه بـا حضـور مأمـوران سـازمان محیـط زیسـت 
حـدود ۴۰ الشـه دیگـر نیـز گردآوری شـد و پـس از آن به صورت 
جدی تـری بررسـی ایـن موضوع برای در سـاحل تـاالب میانکاله 
آغـاز شـد. منصـوری ضمـن  نیـز  اسـتان گلسـتان  در محـدوده 
اشـاره بـه زحمـات نیروهـای محیـط زیسـت در ارتبـاط بـا  آمـار 
پرنـدگان در میانکالـه عنـوان  تلفـات  اعـام شـده در خصـوص 
کـرد: عددهـای اعام شـده رسـمی ۵ هزار بال در گلسـتان و ۲۵ 
هـزار بـال در مازنـدران بـوده کـه البتـه بـا توجـه بـه ادامـه روند 

تلفـات ایـن عـدد بـه ۳۲ هـزار هـم می رسـد.

ت
یس

ط ز
حی

م

حفاظــت  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــتانه  ــت در آس ــردم خواس ــت از م ــط زیس محی
زیســت کوشــا  در حفــظ محیــط  نــو،  ســال 

باشــند.
مرکــز  صداوســیما  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مازنــدران، ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی گفــت: روز 
چهارشــنبه آخــر ســال، آتــش زدن الســیتک هــا و اســتفاده 
ــر آلودگــی هــوا و صــوت، باعــث آتــش  از ترقــه هــا عــاوه ب
ســوزی در مناطــق چهارگانــه حفاظــت شــده خواهــد شــد، بــه 
ــط پیرامــون از  ــن منظــور بخاطــر حفــظ ســامت و محی همی
آتــش زدن الســتیک و غلطانــدن آن و همچنیــن اســتفاده از 

ــد. ــودداری کنن ــر خ ــاز و پرخط ــای دســت س ــه ه ترق
ــال  ــتانه س ــش در آس ــات وح ــروش حی ــوص ف وی در خص
ــی  ــال در حال ــی س ــای پایان ــفانه در روز ه ــت: متاس ــو گف ن
ــارج از  ــی را خ ــه حیوان ــم ک ــی روی ــوروز م ــتقبال ن ــه اس ب
ــن کار از  ــه ای ــن ک ــز ای ــه ج ــم، ب ــی کنی ــیر م ــش اس طبیعت
ــم  ــی ه ــر قانون ــت از نظ ــده ای اس ــی کار نکوهی ــر اخاق نظ
قاچــاق محســوب مــی شــود، یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
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ذیربــط  مراجــع  بــه  البتــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
اعــام شــده در شــرایط خــاص کنونــی، تمــام 
پســماندهای جمــع آوری شــده از مخــازن شــهری، 
ــل و  ــن منتق ــل دف ــه مح ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
ــت و کمپوســت  ــردازش، بازیاف ــه خــط پ از ورود ب
ــود. ــری ش ــرات جلوگی ــطح خط ــش س ــرای کاه ب
پســندیده ادامــه داد: در چنیــن شــرایطی آمــوزش 
نقــش مهمــی در گــذر از آن دارد بنابرایــن در یکــی 
از ایــن مکاتبــات صــورت گرفتــه بــر ضــرورت 

ــل  ــنل و عوام ــص پرس ــژه مخت ــای وی ــوزش ه آم
امحــاء کننــده و بــی خطرســازی پســماندهای 
ــل  ــل نق ــای عوام ــوزش ه ــن آم ــی و همچنی عفون
ــن  ــز دف ــه مراک ــکی ب ــماندهای پزش ــال پس و انتق
تاکیــد بســیار شــد، همچنیــن از نهادهــای مرتبــط 
ــد  ــی و گن ــه ضدعفون ــبت ب ــا نس ــد ت ــته ش خواس
ــل  ــی حم ــین آالت اختصاص ــتمر ماش ــی مس زدای
و نقــل پســماندهای پزشــکی توجــه ویــژه داشــته 

ــند. باش

وی افــزود: یکــی از راه هــای گندزدایــی اســتفاده 
ــد آهــک اســت از  ــده مانن ــی کنن ــواد ضدعفون از م
ایــن رو تاکیــد شــد تــا در دفــن پســماندهای 
ــل  ــده در لندفی ــر ش ــی خط ــی ب ــکی و عفون پزش
ــک  ــا آه ــل ب ــورت کام ــه ص ــی ب ــای اختصاص ه
ــاک  ــا خ ــا ب ــپس کام ــوند و س ــش داده ش پوش
ــورت  ــه ص ــد ب ــن کار بای ــه ای ــوند ک ــانده ش پوش

ــود. ــام ش ــه انج روزان
ــازمان  ــماندهای س ــت پس ــر مدیری ــر کل دفت مدی

حفاظــت محیــط زیســت ادامــه داد: همچنیــن بــر 
اجــرای بنــد »ر« مــاده ۶۹ ضوابــط و روش هــای 
مدیریــت پســماندهای پزشــکی و وابســته توســط 
ــت  ــوص مدیری ــان در خص ــت و درم وزارت بهداش
و نحــوه دفــع پســماندهای پزشــکی و وابســته 
تاکیــد شــد و اعــام کردیــم کــه در صــورت لــزوم 
اعمــال ضوابــط خــاص آن را بــه ســازمان حفاظــت 

ــد. ــزارش دهن ــط زیســت گ محی
ــازن  ــب مخ ــان نص ــن می ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
و ســطل مخصــوص در معابــر و مراکــز پرتــردد 
ــد ماســک،  ــرار دادن اقامــی مانن ــرای ق شــهری ب
دســتکش و مــوارد مشــابه پــس از مصــرف توســط 
شــهروندان بــرای جلوگیــری از رهــا ســازی آن در 
ســطح زمیــن الزامــی اســت کــه در ایــن بخشــنامه 

ــر آن تاکیــد شــده اســت. هــا ب
ــازمان  ــماندهای س ــت پس ــر مدیری ــر کل دفت مدی
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: همچنیــن بــر 
گــزارش گیــری مســتمر از اقدامــات بــه عمــل 
ــماندهای  ــت پس ــت مدیری ــه وضعی ــده در زمین آم
پزشــکی و عفونــی در شــرایط خــاص کنونــی از 
طریــق ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 

ــت. ــده اس ــد ش ــز تاکی ــا نی ه
ــا  ــران ب ــن خصــوص عضــو شــورای شــهر ته در ای
ــه آرادکــوه  ــه اینکــه زباله هــای کرونایــی ب اشــاره ب
جهــت  تمهیداتــی  گفــت:  می شــود،  منتقــل 
پیشــگیری از ابتــای کــودکان کار بــه کرونــا در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
تهــران  نــوری عضــو شــورای شــهر  صدراعظــم 
در  زباله گــرد  و  کار  کــودکان  موضــوع  دربــاره 
شــهری  مدیریــت  کــه  تمهیداتــی  و  پایتخــت 
در  افــراد  ایــن  در  کرونــا  از  پیشــگیری  جهــت 
ــودکان کار و  ــت: ک ــار داش ــت اظه ــه اس ــر گرفت نظ
حــوزه  معضل هــای  جملــه  از  همیشــه  خیابــان 
ــه شــمار مــی رود کــه در شــرایط بحــران  شــهری ب
ایــن وضعیــت تشــدید شــده و مــا بیشــتر نگــران 

بوده ایــم. آنهــا  شــرایط 
ــه  ــی ب ــط گروه های ــودکان توس ــن ک ــزود: ای وی اف
کار گرفتــه می شــوند تــا زباله هــا را جداســازی 
شــرایط  در  اقــدام  ایــن  متأســفانه  و  کننــد 
بــه  و  انجــام می گیــرد  غیربهداشــتی و ســنتی 
جــای اینکــه ایــن کــودکان بــه فکــر بــازی و تفریــح 
باشــند تــا کمــر در مخــازن زبالــه خــم شــده و بــا 

می کننــد. جابجــا  را  زباله هــا  دستانشــان 

حسن پسندیده افزود: در 
چندین مکاتبه و بخشنامه با 

وزارت کشور، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی 
و نیز ادارات کل حفاظت 
محیط زیست استان ها 
در زمینه نظارت عالیه بر 

مدیریت صحیح پسماندهای 
پزشکی و وابسته، خصوصا در 

مراکزی که بیماران کرونایی 
تحت مداوا هستند صورت 
گرفته همچنین بر نظارت 

مضاعف بر اجرای ضوابط و 
روش های مصوب مدیریت 

پسماندهای پزشکی و 
وابسته به ویژه انجام فرآیند 

بی خطرسازی صحیح توسط 
سیستم های موجود تاکید 

شده است.

پسماندهای کرونایی زباله معمولی نیست
تولید پسماندهای آلوده به ویروس کرونا و یا اصطالحا پسماندهای کرونایی موجب آسیب به 

محیط زیست می شود

رییـس مرکـز جنگل های خارج از شـمال سـازمان جنگل هـا با بین 
اینکـه در هفتـه منابـع طبیعـی ۱۶ میلیـون اصلـه نهال قابـل توزیع 
داریـم، گفـت: نزدیـک بـه ۹ میلیـون از ایـن نهال هـا جنگلـی و ۷ 

میلیـون اصلـه آن فضای سـبزی هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا فریبـرز غیبی ادامـه داد: مـا در راسـتای تعهدات 
بین المللـی و ملـی خـود بایـد جنـگل کاری و توسـعه جنـگل را در 
کشـور انجـام دهیـم  و مقـرر شـده اسـت کـه سـازمان جنگل ها به 
عنـوان متولی این کار سـرانه جنـگل را از ۰.۱۷ به ۰.۲۵ افزایش دهد.
رییـس مرکـز جنگل های خارج از شـمال سـازمان جنگل هـا افزود: 

سـازمان جنگل هـا بایـد ضریـب حفاظتـی جنگل هـا را از ۴۰ بـه ۹۰ 
برسـاند  و در ایـن راسـتا برنامـه توسـعه جنگل ها را داریـم و توزیع 
و کاشـت نهـال را انجـام می دهیـم. توزیـع نهال از طیف وسـیعی از 
انـواع گونه هـای بومی و غیربومی و فضای سـبز اسـت که بسـته به 

مطالعـات انجام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اگر کسـی بخواهـد نهالی برای کاشـت تهیه 
کنـد مـی توانـد بـه ادارات منابـع طبیعی اسـتان ها و شهرسـتان ها 
مراجعـه کنـد، گفـت: مـردم می تواننـد نهـال مـورد نظـر خـود اعـم 
از نهال هـای جنگلـی و فضـای سـبز را تهیـه کننـد و بـا توصیـه 

کارشناسـان در مکان هـای مـورد مطالعـه بکارنـد.
غیبـی تاکیـد کـرد: مراقبـت و نگهـداری از نهال هـا بسـیار اهمیـت 
دارد بنابرایـن بایـد در مکان هایـی کاشـته شـوند کـه منابـع طبیعی 

توصیـه می کنـد.
رییـس مرکـز جنگل هـای خـارج از شـمال سـازمان جنگل هـا بـا 
اشـاره بـه اینکـه شـهرداری ها نیـز در بوسـتان ها توزیـع نهـال انجام 
می دهنـد، اظهـار کـرد: بیش از ۳۰۰ پارک جنگلی در کشـور داریم که 
توزیـع نهـال در آن هـا برعهده شـهرداری ها اسـت و مـردم می توانند 
داخـل همیـن بوسـتان های جنگلـی و در محل هایـی که شـهرداری 

توصیـه می کنـد نهـال بکارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از آذر مـاه سـال جـاری پویـش همگانـی 
کاشـت ۱۴ میلیـون اصـل نهال آغاز شـده اسـت، گفـت: از ۱۴ آذر تا 
قبـل از هفتـه منابـع طبیعی حـدود ۱۳ میلیـون نهال کاشـته بودیم 
کـه در هفتـه منابـع طبیعی قطعا بـه هدف کاشـت ۱۴ میلیون نهال 

رسـیده ایم و بیشـتر از ایـن هـم خواهیم کاشـت.
رییـس مرکـز جنگل هـای خـارج از شـمال سـازمان جنگل هـا کـه 
در یـک برنامـه تلویزیونـی صحبـت مـی کـرد، با اشـاره بـه اینکه از 
تبعـات تغییـرات اقلیمی سـیاب ها، خشکسـالی ها، افزایش آتش 
سـوزی ها و هجـوم آفـات و امـراض اسـت، اظهارکـرد: بـا توجـه به 
ایـن موضـوع بعـد از برگـزاری نشسـت هایی دربـاره  کاهش تبعات 
خشکسـالی، طـرح هایـی را بـه کمـک دانشـمندان خـود و جوامـع 

بین المللـی ماننـد فائـو تاییـد کردیم.
غیبـی ادامـه داد: یکـی از برنامه هایی که برای مبارزه با خشکسـالی 

اسـت  سـازه هایی  و  هالی هـا  بانکت هـا،  ایجـاد  اعمـال کردیـم 
کـه اطـراف درختـان یـا در جاهایـی در داخـل جنگل هـا و مراتـع و 
بخش هایـی کـه دارای پوشـش گیاهی اسـت قـرار می دهیـم و این 
کار باعـث افزایـش رطوبـت خـاک و افزایـش کاربـری اکوسیسـتم 

می شـود.
وی افزود: اقدام دیگری که در راسـتای مبارزه با خشکسـالی انجام 
داده ایم اسـتفاده از گونه هایی اسـت که مقاوم به خشـکی هسـتند. 
جنـگل کاری بایـد براسـاس مطالعـات انجام شـود و در کشـور باید 
نهال هایـی کاشـته شـود کـه نورپسـند و مقـاوم به خشـکی باشـند 

ماننـد بلوط.
رییـس مرکـز جنگل هـای خـارج از شـمال سـازمان جنگل هـا بـا 
اشـاره به اینکه هر کشـوری که کمتر از ۱۰ درصد از وسـعتش جنگل 
داشـته باشـد کشـوری بـا پوشـش کـم جنگل محسـوب می شـود، 
گفـت: کشـور ما بـا ۱۶۵ میلیـون هکتار وسـعت دارای حـدود ۱۴.۳ 
میلیـون هکتـار جنـگل اسـت بنابراین جزو کشـورهای پوشـش کم 

جنگل هسـتیم.
وی  ادامـه داد:  سـرانه جنـگل کشـور مـا یـک سـوم سـرانه جنـگل 
دنیـا اسـت یعنـی هـر فـرد ایرانـی بایـد ۶۰۰۰ متـر مربـع سـرانه 
جنـگل داشـته باشـد اما ایـن عدد ۱۷۰۰ متر مربع اسـت. براسـاس 
مطالعـات سـازمان جنگل هـا و موسسـات دیگـر بایـد حـدود ۶ 
میلیـون هکتـار بـه سـطح فضـای سـبز و جنگل هـا اضافه شـود تا 

بتوانیـم بـه ایـن سـرانه جنگل برسـیم.

برنامه سازمان جنگل ها برای توزیع 
۱۶ میلیون نهال

یـک دامپزشـک گفت: زیرخانـواده ای از کرونا ویروس هـا در مدفوع 
ماهی هـای زینتـی از جمله ماهی قرمز دیده شـده اسـت اما تاکنون 
هیچگونـه گـزارش علمـی مبنـی بـر اینکـه ایـن ماهی هـا می توانند 
ناقل کروناویروس جدید )کووید ۱۹ ( باشـند، منتشـر نشـده اسـت.
پیمـان محمـدزاده در گفـت و گـو با ایسـنا اظهـار کرد: تصور بیشـتر 
افـراد جامعـه ایـن اسـت کـه ماهـی قرمزهـا از کشـور چیـن وارد 
می شـوند درحالـی که این تصور اشـتباهی اسـت. طی سـالیان دور 
ماهـی قرمزهـا بـرای اولین بار از مبدا چین وارد کشـور ما شـدند اما 
ایـن نـوع از ماهی هـا در حـال حاضـر کامـا در داخل کشـور پرورش 
می یابند.محمـدزاده بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـال حاضر منشـا ورود 
ایـن ماهی هـا بـه ایران کشـور چین نیسـت، تصریح کرد: در کشـور 

مـا سـاالنه ۷۰ میلیـون ماهـی قرمز تولید می شـود.
ایـن دامپزشـک در ادامـه دربـاره اینکه آیـا ماهی قرمزهـا می توانند 
بـه ویروس کرونا مبتا شـوند، توضیح داد: خانـواده کروناویروس ها 
خانـواده بزرگی هسـتند و یکی از  زیـر خانواده های آن تورو ویروس 
خانـواده کروناویروس هـا،  زیـر  ایـن  در  اسـت.   )toro virinae(
بافینـی ویروس هـا ) bafini virus( وجـود دارنـد کـه در مدفـوع 

ماهی   هـای زینتـی از جملـه ماهی قرمزها مشـاهده شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا وجـود اینکه زیـر خانـواده ای از کروناویروس ها در 
ماهـی قرمزهـا دیده شـده اسـت امـا تاکنـون هیچ گزارشـی علمی 
مبنـی بـر اینکه ماهی هـای زینتـی از جمله ماهی قرمزهـا می توانند 
میزبـان کروناویـروس جدیـد) کوویـد ۱۹( باشـند، منتشـر نشـده 
اسـت.محمدزاده بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای احتیـاط مردم تـا جایی 
کـه امـکان دارد از خریـد ماهـی قرمز خـودداری کننـد، تصریح کرد: 
در حال حاضر توصیه وزارت بهداشـت قرنطینه خانگی اسـت و بهتر 
اسـت کـه عموم افراد بـرای خریدهای نـوروزی از جمله ماهی قرمز 

از خانـه خود خارج نشـوند. 

ماهی قرمزها می توانند 
ناقل کروناویروس باشند؟

چهار دستگاه پایش کیفی هوا در 
کرمان نصب می شود 

خبر

 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره بـه مصوبـات هیـات دولـت بـه منظـور رفع 
آالیندگـی کارخانه هـای مس سرچشـمه و خاتون آباد 
از نصـب و راه انـدازی چهـار دسـتگاه پایـش کیفی هـوا در این اسـتان خبر داد .
مرجـان شـاکری روز دوشـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا افـزود: طبق مصوبه 
رفـع آالیندگـی ایـن ۲ کارخانـه توسـط هیـات دولـت مقـرر شـد شـرکت ملـی 
مـس اقـدام بـه نصـب و نگهـداری چهار دسـتگاه پایـش کیفی هوا در شـهرهای 

رفسـنجان، شـهربابک و خاتـون آبـاد کند.
وی ادامـه داد: همچنیـن طبـق مصوبـه هیـات دولـت در مـورد رفـع آالیندگـی 
کارخانـه مـس سرچشـمه و خاتـون آبـاد، شـرکت ملـی مـس عـاوه بـر نصـب 
دسـتگاه هـای پایـش کیفـی هـوا، نسـبت بـه نگهـداری از این دسـتگاه هـا نیز 

موظـف شـد کـه اقدامـی قابـل تقدیـر اسـت.
شـاکری  بـه طـرح هـای احـداث کارخانـه اسـید و روش هـای کنترلـی بـرای 
کاهـش آالیندگـی توسـط کارخانـه مـس سرچشـمه و خاتـون آبـاد اشـاره کرد و 
اظهـار داشـت: کارخانـه بازیابـی اسـید کارخانـه مـس سرچشـمه تـا پایان سـال 
۹۷ احـداث و عملیـات اجرایـی کارخانـه اسـید خاتـون آباد تا سـال جـاری طول 
کشـید.مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمـان تاکید کـرد: کارخانه مس 
سرچشـمه موظـف بـه راه اندازی دسـتگاه پایش کیفـی هوا در قالب ۲ ایسـتگاه 
در حـوزه شهرسـتان رفسـنجان و همچنیـن مقـرر شـد کارخانه مس خاتـون آباد 
در شـهر خاتون آباد و شهرسـتان شـهربابک این دسـتگاه ها را نصب و نگهداری 

. کند
وی گفـت: اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان هـم اکنـون در حال 
رایزنـی و مشـخص کـردن مـکان مناسـب بـرای اسـتقرار ایسـتگاه هـای پایش 

کیفـی هـوا در مناطـق رفسـنجان، شـهربابک و خاتـون آبـاد اسـت.
شـاکری بـا بیـان اینکـه هـر دسـتگاه پایش کیفی هـوا حـدود ۲ میلیـارد تومان 
هزینـه دارد گفـت: نگهـداری از ایـن دسـتگاه ها نیـز بر عهده شـرکت مس و این 

اتفاقـی بی نظیر در کشـور اسـت.
 وی ادامـه داد: در ایـن طـرح بخـش خصوصـی در راسـتای ایفـای مسـئولیت 
اجتماعـی، متولـی پایـش کیفیـت هـوا بـا نظـارت مسـتقیم سـازمان حفاظـت 

محیـط زیسـت شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد: دسـتگاه پایـش 
کیفـی آنایـن هـوا در کارخانـه هـا وجود دارد اما این دسـتگاه هـا در مکان هایی 
نصـب مـی شـوند که شـعاع آالیندگـی کارخانـه را مشـخص و با نصـب تلویزیون 
هـای شـهری، مـردم را از سـامت هـوا آگاه مـی کنـد. وی اخـذ مصوبـات نصب 
دسـتگاه پایـش کیفـی هـوا در اسـتان کرمان را توسـط بخش خصوصـی مدیون 
حمایت هایی در سـطح ملی و اسـتانی دانسـت و تاکید کرد: اخذ این مصوبات 
مدیـون حمایـت های معـاون رئیس جمهوری و رئیس سـازمان محیط زیسـت 
و  همراهـی اسـتاندار کرمـان با مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـت.

هوا

مشاهده الشه دلفین در ساحل بوشهر
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از مشاهده الشه دلفین در ساحل بوشهر خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران گفت: 
یکـی از نکاتـی کـه ایـن روزهـا در حـوزه مقابلـه بـا ویـروس کرونا 
بایـد مـورد توجه قرار گیـرد بحث دفن اصولی پسـماندهای عفونی 

است.
شـینا انصـاری مدیـرکل محیط زیسـت و توسـعه پایدار شـهرداری 
تهـران  عصـر امروز در نشسـت خبری مجازی خود گفـت: اداره کل 
محیط زیسـت به صورت مسـتقل کار خاصی را انجام نداده اسـت 

امـا بـه عنـوان همکار با سـازمان دیگر همکاری داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: یکـی از موضوعـات مهـم بحـث پسـماندها و نحـوه 
دفـن آنهـا بوده اسـت که بخشـی از آن پسـماندهای عفونی اسـت.
انصـاری افـزود: همچنیـن موضـوع بازدید از اسـکان هـای کارگری 
بـا توجـه به اینکـه این افراد در معـرض خطر بیشـتری بودند مورد 
توجـه قـرار گرفتـه و ضـروری قلمداد شـد.مدیرکل محیط زیسـت 
و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران گفـت: برنامـه هـای مناسـبتی 
محیـط زیسـت را تعطیل کرده ایم .وی خاطرنشـان کرد: همچنین 
اقـدام بـه تولیـد محتـوای آموزشـی مجـازی کردیـم تا بـدون نیاز 
بـه برقـرار ارتبـاط چهـره به چهره بـه مردم محتـوای آموزشـی داده 

شود.
انصـاری بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه همزمـان بـا شـروع بحـث 
ضدعفونـی و گندزدایـی بـا شـوینده هـای بـر پایـه کلـر عـده ای 
دوسـت داران محیـط زیسـت ایـن موضـوع را بـه ضـرر محیـط 
زیسـت دانسـتند گفت: واقعیت این سـات که این دسـتورالعمل از 
سـوی شـهردار یتدوین نشـده اسـت و این تصمیم وزارت بهداشت 

اسـت. بوده 
مدیـرکل محیط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران افزود: 
شـهرداری تهـران فقط موظف به اجرای پروتکل ها و دسـتورالعمل 

هـا اسـت و مصـرف بهینـه از این مـواد حائز اهمیت اسـت. 

دفن اصولی پسماندهای 
عفونی موضوع مهمی است 

نا 
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لزوم رعایت نکات ایمنی برای حفظ محیط زیستم
حفاظــت  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــتانه  ــت در آس ــردم خواس ــت از م ــط زیس محی
زیســت کوشــا  در حفــظ محیــط  نــو،  ســال 

باشــند.
مرکــز  صداوســیما  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مازنــدران، ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی گفــت: روز 
چهارشــنبه آخــر ســال، آتــش زدن الســیتک هــا و اســتفاده 
ــر آلودگــی هــوا و صــوت، باعــث آتــش  از ترقــه هــا عــاوه ب
ســوزی در مناطــق چهارگانــه حفاظــت شــده خواهــد شــد، بــه 
ــط پیرامــون از  ــن منظــور بخاطــر حفــظ ســامت و محی همی
آتــش زدن الســتیک و غلطانــدن آن و همچنیــن اســتفاده از 

ــد. ــودداری کنن ــر خ ــاز و پرخط ــای دســت س ــه ه ترق
ــال  ــتانه س ــش در آس ــات وح ــروش حی ــوص ف وی در خص
ــی  ــال در حال ــی س ــای پایان ــفانه در روز ه ــت: متاس ــو گف ن
ــارج از  ــی را خ ــه حیوان ــم ک ــی روی ــوروز م ــتقبال ن ــه اس ب
ــن کار از  ــه ای ــن ک ــز ای ــه ج ــم، ب ــی کنی ــیر م ــش اس طبیعت
ــم  ــی ه ــر قانون ــت از نظ ــده ای اس ــی کار نکوهی ــر اخاق نظ
قاچــاق محســوب مــی شــود، یــگان حفاظــت محیــط زیســت 

ــورد  ــنده( برخ ــدار و فروش ــوع )خری ــن موض ــا ای ــد ب ــه ج ب
خواهــد کــرد و مــردم عزیــز هــم مــی توانــد بــا شــماره ۱۵۴۰ 

ــد. ــزارش دهن ــات را گ ــن تخلف ــد و ای ــاس بگیرن تم
عیــد گفــت:  شــب  قرمــز  هــای  ماهــی  در خصــوص  او 
ــه مــردم ایــن اســت کــه ماهــی هــای قرمــز  پیشــنهاد مــا ب
ــه  ــه هیــچ وجــه ب ــد، ب ــد، امــا در صــورت خری ــد نکنن را خری
ــا  ــده آن ه ــز مشــخص ش ــط در مراک ــد و فق آن دســت نزنن
ــدی  ــت آســیب ج ــه طبیع ــر اینصــورت ب ــد در غی ــا کنن را ره

ــد. ــد ش وارد خواه
در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  یــگان  فرمانــده 
خصــوص روز آشــتی بــا طبیعــت گفــت: ایــن روز، روز آشــتی 
ــد  ــتباه مانن ــای اش ــار ه ــا رفت ــد ب ــت و نبای ــت اس ــا طبیع ب
ایجــاد حریــق و شکســتن شــاخه هــای درخــت و...، بــا 
طبیعــت دشــمنی کــرد. محبــت خانــی در خصــوص پســماند 
ــه  ــچ وج ــه هی ــت: ب ــن روز گف ــده در ای ــا مان ــه ج ــای ب ه
ــه  ــرا زبال ــد، زی ــا نکنی ــت ره ــود را در طبیع ــای خ ــه ه زبال
هــای شیشــه ای بــا تابــش آفتــاب ایجــاد اتــش ســوزی در 

ــود. ــی ش ــت م طبیع

ت
یس

ط ز
حی

حفظ محیط زیست با حذف کاغذ در تبلیغاتم
 محققـان یـک شـرکت دانـش بنیـان اصفهانـی 
در  دیجیتـال  کاتالـوگ  ارائـه  بـا  توانسـتند 
نـوآوران  و  مخترعـان  المللـی  بیـن  جشـنواره 
کننـد. کسـب  مـدال   )۲۰۲۰  MTE( تکنولـوژی 
رییـس هیئـت مدیـره یـک شـرکت دانـش بنیان در 
گفـت و گـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: ایـن شـرکت بـا ایـده 
دیجیتـال  )کاتالـوگ   luxury digital catalog اپلیکشـن 
مالـزی  المللـی  بیـن  مسـابقات  در  مشـتری(  بـا  تعامـل 

توانسـت چهـار مـدال و عنـوان جهانـی را بدسـت آورد.
علـی امیـری دربـاره شـکلگیری ایـده اولیـه ایـن نـرم افـزار، 
گفـت: تحـوالت مربـوط بـه صنایـع را بـه طـور مرتـب رصـد 
مـی کردیـم و بـه دنبـال ایـده ای بودیـم کـه بتوانیـم ارتبـاط 

دانشـگاه بـا صنعـت را برقـرار کنیـم.
وی افـزود: بـا برگـزاری اسـتارت آپ و دعـوت از نخبـه هـا و 
صاحبـان ایـده، ایـده هـای مختلفی داده شـد. بخاطر گسـتره 
حـوزه فنـاوری سـه بعـدی، تمـام تاشـمان بـر ایـن بـود کـه 
وارد دنیـای سـه بعـدی شـویم. چـرا که آینـده نه چنـدان دور 

جهـان را فنـاوری سـه بعـدی رقـم مـی زند.

مختلفـی  صنایـع  و  کارخانجـات  کـرد:  خاطرنشـان  امیـری 
مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و بـا توجـه به مشـکات بسـیاری 
کـه داشـتند، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه پـول زیـادی صرف 
تبلیـغ محصـوالت خـود از طریـق چاپ انـواع کاتالـوگ ها می 
کننـد. ایـن در حالـی اسـت که پـس از ارائـه محصـول جدید، 
اسـتفاده هسـتند و چرخـه  بـی  قبلـی عمـا  کاتالـوگ هـای 
طراحـی چـاپ و توزیـع مجـددا انجام مـی شـود. همچنین با 
مشـکات توزیـع و رسـاندن کاتالـوگ هـا بـه دسـت مشـتری 
هـا  داننـد سرنوشـت کاتالـوگ  نمـی  و  مواجـه هسـتند  هـم 

پـس از توزیـع بـه کجـا ختـم می شـود.
وی ادامـه داد: بـا تـاش یـک تیـم ۱۰ نفـره شـامل برنامـه 
نویـس، گرافیسـت، پشـتیبانی، بازاریاب و مدیریت توانسـتیم 
کاتالوگـی طراحـی کنیـم کـه صنایـع بتوانند مدیریـت باالیی را 
بـر روی آن داشـته باشـند. رییـس هیئـت مدیـره شـرکت رایا 
فرتـاک آرمیـس تاکیـد کـرد: حـذف کاغـذ تبلیغـات عـاوه بر 
صرفـه اقتصـادی بـرای صنایـع، بـه حفـظ محیـط زیسـت هم 

کمـک بسـزایی مـی کند. 
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پیدایـش نـوروز را روایـت هـا بسـیار اسـت؛ امـا در غالب 
گفتـار راویـان، از جمشـید پادشـاه پیشـدادی - پیش از 
آنکه بدسـت ضحاک کشـته شـود - بـه عنوان پایـه گذار 
جشـن یـاد شـده اسـت؛ به هـر روی نـوروز آمد تا رسـید 
به امروز که همچنان خانه تکانی و پروردن سـبزه و سـور 
چهارشـنبه و سـیر و سماق و سـنجد و دیگر سین هایش 
همچنـان بـه راه مانـد تـا به امروز کـه هیوالی کرونـا از راه 
رسـید و اگرچـه شـهرها خالـی اسـت امـا سـنت هـای 

خانگی همچنان نشاط آفرین است.
ضـد عفونی و رعایت بهداشـت در برخـورد با هیوالی کرونا 
مثمرتریـن راه پیشـگیری شـناخته شـد و اسـپند کـه در 
سـنت هایمـان بـه خـواص ضـد میکروبـی اش شـهره 
اسـت، الـکل، وایتکـس و دیگـر مـواد ضد عفونـی کننده، 
خانـه و کـوی و بـرزن را در هجـوم کرونـا بـه عطر خویش 
مملـو سـاخت.خرید اسـپند و آینـه، آجیـل و ماهـی و 
شـیرینی و کاشتن سبزه بخشـی از آئین نوروزی مردمان 
گیـان زمیـن اسـت کـه گویا امسـال تنها عطر اسـپندش 
به مشـام می رسـد چـرا که متولیان امر مردمـان را از دید 
و بازدیدهـا و سـفرهای نـوروزی منـع کـرده انـد و قطـب 
هـای گردشـگری کشـور با احتـرام تمام از مردم خواسـته 

انـد بـه استانهایشـان سـفر نکننـد چـرا کـه خطـر کرونـا 
جدی اسـت و سـفر بـه گیان نیـز بعنوان یکی از اسـتان 
هـای آلـوده بـه کرونـا ممنـوع اعـام شـده و مـردم خود، 
بـرای حفـظ جانشـان پذیـرای میهمان نیسـتند.  جامعه، 
خانـه نشـین شـده و سـفرها بـه شـدت و حـدت ممنوع 
اعـام شـده اما خانـه تکانی ها پـا برجاسـت و این آئین 
ایـن سـرزمین دارد؛ بطوریکـه  ریشـه در ذات مردمـان 
درغـرب گیـان عنصـری اسـطوره ای بـه نـام " چارشـنبه 
خاتـون " وجـود دارد کـه با صفات " گابتون گیسـو بلند " 
یا " پری گیسـو بلند " شـناخته می شـود و مردم بر این 
عقیـده انـد چارشـنبه خاتون بـا آب و برکـت پیوند خاص 
دارد و این پرِی گیسـو بلند در شـب چهارشـنبه سـوری به 
هـر خانـه ای سـر می زند و بـرای خانواده هایـی که خانه 
خـود را در آسـتانه بهار و سـال نو پاکیزه کـرده اند دعا می 
کنـد و به آنان برکت می بخشـد؛ از ایـن روی خانه تکانی 
سـنت اسـت و امسـال به لطف هجوم کرونا با وسـواس 

بیشتری انجام می شود.

کرونا و لغو بسیاری از آئینها
گلوریـا بانویـی کهن در ییاقات تالش اسـت کـه او را گلی 

خانـم صـدا مـی زننـد،  در گفت و گو با خبرنـگار ایرنا می 
گویـد: نمـی دانـم ایـن بیمـاری چیسـت کـه مـردم را 
خوفنـاک کـرده اما عروسـم گفته امسـال برای چارشـنبه 
خاتـون غذایی بیرون نمی گذاریـم و هیچکداممان هم از 
خانـه خـارج نمی شـویم و همـه خریدها را پسـرم انجام 
مـی دهـد و بـه خانه مـی آورد.مـردم تالـش معتقدند در 
شـب چهارشـنبه سـوری غذاهای متعـدد برای چارشـنبه 
خاتون یا همان گابتون گیسـو بلند گذاشـته می شـود تا 
برایشـان دعـا کنـد )در واقـع ایـن آئیـن شـیوه ای بـرای 

کمک به نیازمندان بوده است(.
گلـی خانـم ادامـه مـی دهـد : بـرج آخـر سـال کـه مـی 
رسـید نوروزخوانـان بـر سـورنا می دمیدند و مـی خواندند 
فصـل بهـاران آمـده / گل در گلسـتان آمده / مـژده دهید 
ای دوسـتان / نوروز سـلطان آمده  اما امسـال انگار رنگ 
و بـوی نـوروز وجـود نـدارد و جوانـان مـدام در گوشـی ها 
نـگاه مـی کننـد و خوفنـاک مـی گوینـد مریضـی مثـل 
طاعـون آمـده و نبایـد بیرون رفت و مدام اسـپند دود می 

کنند.
وی ادامه می دهد : امسـال از عّیار آتشـباز )غول آتشباز( 
کـه در مقـدم بهـار و نوروز کوی و شـبهای محـات را پر از 
سـرور مـی کردند هم خبـری نیسـت؛ کاش! خانه ماندن 

ها درمان این بیماری خوفناک باشد.

کرونا و تشدید خانه تکانی
شـاعری، پیرمردی کوتاه قد و سـپید محاسـن از بازارمج 

)بـازار گـرد( هـای شـرق گیـان اسـت و کرونا بازار شـب 
عیـدش را کسـاد کـرده اسـت  امـا از نـوروز به شـوق می 
گویـد : بـّره گردانـی سـابقا در مناطـق کوهپایـه ای گیان 
رسـم بـود کـه گالش هـا بـره سـفید سـرحالی را انتخاب 
مـی کردنـد، پشـتش را با حنا رنگ می کردند و دسـتمال 
رنگینی به گردنش می بسـتند و به خانه روسـتائیان می 

رفتند.
وی ادامـه مـی دهـد: بـره را در اتـاق نشـیمن رهـا مـی 
کردنـد؛ بـره در اتاق گشـتی مـی زد و صاحبخانـه یکی دو 
سـکه پـول و مقـداری آجیـل و شـیرینی در دسـتمال 
گردنـش مـی ریخـت و بچـه هـا هـم دسـتی بـه سـر و 

گوشش می کشیدند و نوازشش می کردند.
شـاعری آهی می کشـد، ماسـکش را جابجـا می کند و 
مـی گویـد: بسـیاری از آئین ها دیر زمانیسـت که انجام 
نمـی شـود امـا  امسـال فرزندانم مـی گویند ویروسـی 
بایمـان شـده کـه بـدون ماسـک و دسـتکش نبایـد 
بیـرون رفـت، دائم دسـت می شـویند و خانـه تکانی ها 
مـواد  اسـت؛ مصـرف  پیـش شـدیدتر  هـای  از سـال 
شـوینده هـم در خانـه چنـد برابـر شـده امـا  بازارهـای 
هفتگـی تعطیـل و کار و بـار کسـاد اسـت و بـه گمانـم 

اینها یعنی عید بی عید، ...
 و امـا گیـان همایشـی اسـت از جاذبـه و گیرایـی  و بـر 
همیـن اسـاس در آسـتانه نـوروز چنـان هجـوم گردشـگر 
فـزون مـی شـود؛ " بریـم شـمال " عبارتـی آشـنا  بـرای 

مردمان سـرزمینمان اسـت و  اگرچه همه این گردشگری 
حسـن نیسـت اما به هر روی هر سـال سـیل مسـافران 
بـه گیان جاری اسـت...بر این اسـاس واژه "گیانگردی" 
اغـراق نیسـت چراکـه گیـان تنها طبیعت نیسـت و جای 
جـای آن سرشـار از غنـای تاریخـی و طبیعـی و فرهنگی 
اسـت؛ رودخانه هـای خـروش یافتـه،  تماشـای خـزه بر 
سـنگ، فریـاد رنگ طـراوت ناب و اکسـیژن چه بی دریغ 
...امـا کرونـا نفـس گیر شـد و مردمان سـرزمینمان خانه 

نشـین... مردمان به خانه نشـینی مبتا شـدند و سـفر به 
قطب های گردشـگری کشـور ممنوع شـد بطوریکه گیان 
در بحـران کرونـا نشـان قرمـز آلودگی دریافت کرد و سـفر 
به اسـتان ممنوع شد.باشـد کـه پلیدی ایـن ویروس نیز 
بـه همـت و رعایـت مردمـان بـا ادراک سـرزمینمان از 
زادبوممـان زدوده شـود و بهارانـی دیگـر ضـرب آهنـگ 
جشـن نـوروز و نـوروز خوانـی، خنـده هـای کودکانـه را در 

کوی و برزن  بیش کند ...

خانه تکانی به عطر اسپند و الکل

 پیام
استان ها

گیالن میزبان ناخواسته کرونا،چشم به راه امداد
مرد مقابل بیمارستان رسول اکرم رشت افتاده و سرفه های شدید می کند دروازه بیمارستان بسته 
است و نگهبان می گوید ظرفیت پر است؛ مردم مستاصل تماشا می کنند، کسی را از بیم جان  
یارای کمک کردن  نیست.

واحد صنعتی راکد در دشتستان با تولید 
مواد ضد عفونی احیا شد

اسـتاندار بوشـهر بـه همـراه جمعـی از مسـئوالن این اسـتان در جریـان بازدیـد از روند آفاز 
فعالیـت و تولیـد مـواد ضد عفونی کننده شـرکت ارکیده  از مجموعه گـروه صنعتی مبارک 
گفـت: ایـن شـرکت روزانـه ۱۸ هـزار عـدد ژل ۳۰۰ سـی سـی و ۱۲ هـزار تـن محلـول ضد 

عفونـی کننـده تولیـد و و وارد بازار اسـتان بوشـهر می کند.
عبدالکریـم گراونـد افـزود: : بـا توجه به  تامین نیازهای اسـتان بوشـهر در حـوزه مواد ضد 

عفونـی کننـده این شـرکت با جدیـت و تمام وقـت در حال تولید اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای ایـن تولیـدات که بر پایه الکل اسـت سـرمایه در گـردش باید تامین 
شـود کـه بـا همـه توان بـرای رفـع موانع تولید به این شـرکت ها کـه در این حـوزه فعالیت 

دارنـد، کمـک خواهیم کرد.
اسـتاندار بوشـهر گفـت: امیدواریـم در چنـد روز آینـده همه نیازهای بازار اسـتان بوشـهر به 

ایـن مـواد برطـرف شـود و مردم نگران نباشـند.
وی ادامـه داد : همچنیـن یـک واحـد دانش بنیـان نیز در حال آماده شـدن و اخذ مجوزها 

بـرای ورود بـه چرخه تولید در این زمینه اسـت.
گراونـد بیـان کرد: اسـتان بوشـهر در راسـتای تولید و تامین وسـایل و تجهیـزات مقالبه با 
کرونا پیشـگام اسـت و با اسـتفاده ازظرفیت های فنی و حرفه ای و در کنارهم قرار گرفتن 
بخـش خصوصـی و دولتـی در تولید ماسـک و مـواد ضدعفونی کننده عاوه بر نیاز اسـتان 

به سـایر اسـتان های نیز ارسـال خواهیم کرد.
رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان بوشـهر گفت: این شـرکت پـس از چند 
سـال رکـود بـا توجـه به شـرایط امـروز به مدار تولید بازگشـته و خـط تولید خـود را از مواد 

شـوینده بـه مواد ضـد عفونی کننده تغییر داده اسـت.

افقی
  ۱ - از دانشمندان ایرانی - روزها، روزگارها
 ۲ - برنده نوبل فیزیک ۱۹۶۹ - شکسته 

شده 
۳ - هفت موضع بدن که هنگام سجده بر 

زمین میرسد - اهریمن، بدخوی افسانه ها، 
شیطان - گذر نامه

 ۴ - حرف فراری - چوبه اعدام، خانه تازی 
- سم - حرف عصا 

۵ - خط باستانی - شهری در اصفهان، 
فوالدش معروف است - نت چهارم، نت قبل 

از سل، کلید آن در موسیقی معروف است

 ۶ - اثر، عامت - فهرست غذا - گوشت 
آذری، مترادف آشغال، اسب ترك 

۷ - سقف دهان - مهربان - بیان كردن، 
آشكار ساختن

 ۸ - ایتالیای قدیم، از امپراطوری های 
باستان - تیره، مات - خوردنی متعجب، 

تنها - زندگی كن
 ۹ - دین رایج در کشور ژاپن منشعب از 

ادیان بودایی، مذهب ژاپن - جمع مشهور - 
همراه لرز، نشانه بیماری، باال رفتن حرارت 

بدن
 ۱۰ - یكی از دو جنس، مذکر، جنس به 

ظاهر قوی - از حروف مقطعه قرآن - پبروز، 
فتح کننده

  ۱۱ - سخن بی پرده - از کوههای جنوبی 
ایران - پیغامبری، رسالت، از اصول دین 

اسام
 ۱۲ - صدا، صوت، نغمه و بانگ - فرش، 

گستردنی - چوبی که پرندگان محبوس در 
قفس روی آن می نشینند - بی خطر، جای 

آسوده، اطمینان
 ۱۳ - از واحدهای بهداشتی - پس غذا، بعد 

از غذا تناول می كنند - جای صف بستن، 
میدان جنگ

 ۱۴ - اعتقاد قلبی، عقیده داشتن، مقابل كفر 
- آسیب دیدم قدرت تکلم  ۱۵ - جهان - از 

آثار اوهنری
عمودی 

 ۱ - هدف تیر، نشان هدف، تیررس - اثر 
کارل سندبرگ

 ۲ - از عناصر شیمیایی با عدد اتمی ۱۰۷ - 
نیرومند، پر زور، محکم و استوار - از شهرهای 

استان قزوین 
 ۳ - شهر صيفي جات، ازشهرهای استان 
تهران - جمع منت ها - بشر، شیر خام 

خورده، اشرف مخلوقات
 ۴ - نقص - چوب - مخفف تو را، دیوار 

بلند - صد و یازده 
۵ - پای انگلیسی  - از پادشاهان ماد - 

دریاچه مرزی كانادا
 ۶ - شب بلند، شب اول زمستان - پارچه 
مالیدنی، بنده رااز آن كاهی نیست - مرغ 

سخنگو
 ۷ - شهر اصفهان - مکانی در کاخ های 

شاهان - کز وارونه

 ۸ - باطل  - ساح انفجاری - ضمیر احترام 
آمیز، ضمیر مؤدبانه - ظرف روغن

 ۹ - تکرار حرف - مارکی بر خودرو - مخالف
 ۱۰ - سالک و مسافر - اصحاب غار، غار - 
پرنده وحشی حال گوشت، نامی دخترانه 

۱۱ - مورچه - استخوان كاسه سر - آكنده، 
مظهر سبكی، پوشش طیور، مملو، انباشته

 ۱۲ - مادر ترك، ضمیر متكلم وحده عربی 
- مار - رتبه ها - همسر زن، مردن و مرگ، 

مقابل زن 

۱۳ - صمیمی، متفق، متحدالقول - سبزی 
نقلی، ریشه خوردنی - مرغ ماهیخوار 

۱۴ - شمشیرها، جمع سیف - نیتروژن - 
نظر كردن به چیزی، دیدن

 ۱۵ - از آثار ویلیام سارویان - بوق. شیپور
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۸۱ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه کـردی کریـم آبـادی فرزنـد درویـش بـه شـماره 
شناسـنامه ۳ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۲۱/۶۸ مترمربع از پـاک ۲۴۱۷ اصلـی واقع در 
زرنـد مهـدی آبـاد کوچه شـهدای دانشـجو ۹ خریـداری از مالک رسـمی آقـای اکبر محمـودزاده 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۲۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۲/۶-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۵۰۶ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای رمضـان تهامی پـور زرندی فرزند اکبر به شـماره شناسـنامه 
۵ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳۶۶/۲۲ مترمربع از پـاک ۷۵۶۱ اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان فاضـل کوچـه ۵ خریداری از مالک رسـمی آقای مجتبی حکمـت محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۲۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۲/۶- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم زهـرا علـی  دالکـی وکالتا از طـرف خانم فاطمـه رودینی پاریزی با تسـلیم دو 
برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسنادرسـمی ۶۴ رفسـنجان مدعی اسـت که سند 
مالکیـت ششـدانگ  پـاک ۴۸۵ فرعـی از ۲۱۳۷ اصلی واقع در رفسـنجان بخش ۹ 
کرمـان کـه بنـام فاطمـه رودینـی پاریزی فرزند سـید امان اله صادر و تسـلیم شـده اسـت و به 
علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و لذا به دسـتور تبصره یک اصاحـی ماده ۱۲۰ ائیـن نانه قانونی 
ثبـت مراتـب جهـت اطـاع عموم یک نوبـت در روزنامـه آگهی تا چنانچه شـخصی مدعی انجام 
معاملـه یـا وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود می باشـد مـی توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ 
انتشـار اگهـی اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم دارو و درغیر اینصورت پس از سـپری شـدن 
مـدت قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیت المثنـی بنام مالک صـادر خواهد شـد.م الف ۴۵۴۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان _ابوالفضل تیموری

تجدید آگهی مناقصه
به اسـتناد مجوز شـورای اسـالمی شـهر به شـماره صورتجلسـه 11 مورخ 98/۵/۵ شـهرداری ماهان 

در نظـر دارد فـاز یـک عملیـات عمرانـی اجـرای سـاماندهی پـارک تیگـران را از طریق مناقصـه عمومی 
انجـام دهـد لذا از کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی دارای تاییـد صالحیت و رتبه بندی معتبـر با رعایت 
ظرفیـت خالـی )مجـاز( از مراجـع ذیصـالح بـا در نظـر گرفتـن شـریط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه 

دعـوت می گـردد.
مبلغ برآورد اعتبار 7/760/000/000 ریال )که از محل فروش زمین تامین می گردد(

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 388/000/000 ریال 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 98/12/2۵ لغایت دوشنبه 99/1/11 در ساعت اداری با ارائه 

درخواست کتبی
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه 99/1/16 تا پایان وقت اداری

محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان
تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات در محل شهرداری ماهان روز یک شنبه مورخ 99/1/17

برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط می گردد
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
عبدالمهدی رنجبر- شهرداری ماهانهزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

نوبت اول

مفقودیت سند برگ سبز
ســند بــرگ سبزماشــین  ســمند بــه رنــگ خاکســتری بــه شــماره موتــور 
1248۵064618 و شــماره شاســی 14۵۵3032 مــدل 138۵ بنــام حســن روی گــر 
فرزنــد اکبــر بــه شــماره ملــی 30۵1817139 صــادره از رفســنجان متولــد 1340 پــالک 
6۵_8۵۵ ب 31  مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.                 رفســنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــه  ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــاف مســتقر در اداره ثب ــل اخت ــأت ح هی
ــان پرونده هــای تشــکیلی  ــه مفــروزی متقاضی ــات مالکان دو قــم تصرف
ــتناد  ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج م
1- رأی شــماره 139860330002027152 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد محرمعل ــح فرزن ــر ملی ــم  جعف 1398114430002000944 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 56/40 مترمربــع پــاک شــماره 2323 اصلــی واقــع در 
ــطه   ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب بخ
ــه  ــی وراث صفی ــی هندیان ــی همگ ــره و طوب ــه و زه ــن و فاطم از حس

هندیانــی  . )م الــف 5413 (
2- رأی شــماره 139860330002020089 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد   ــوی فرزن ــلمانی گی ــد س ــم  احم 1398114430002001425 آقای/خان
ســلمان در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 94/65 مترمربــع پــاک شــماره 744 اصلــی واقــع در بخــش 
ــر  ــی ص415و532 دفت ــاعی متقاض ــت مش ــند مالکی ــم. س ــت ق دو ثب

246و206  . )م الــف 5414 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025542 مرب 3- رأی ش
ــایش  ــوی بخش ــی عل ــید عل ــم  س 1397114430002002188 آقای/خان
ــن کــه در  ــدی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی ــد ســید مه فرزن
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 93 مترمربــع پــاک شــماره 1823/2 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع 

ــور . )م الــف 5415 ( الواســطه از مروتعلــی نجــف پ
4- رأی شــماره 139860330002025940 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002001748 آقای/خانــم  الهــام حیطــاوی فرزنــد کاظــم 

ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی در قســمتی از / ششــدانگ قطع
بمســاحت 91/50 متر)بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی (مربــع پــاک شــماره 
ــی  ــت متقاضــی ط ــم. مالکی ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1868 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتــر541 صفحــه 42  . )م الــف 5416 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002026589 مرب 5- رأی ش
ــی در  ــد عل ــی فرزن ــری نجف ــم  کب 1391114430002013371 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از / شش ــگ مش 3دان
شــده بمســاحت 53 مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از1913 اصلــی 
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

ــف 5441 ( ــی   . )م ال ــرا خلیل ــطه از زه الواس
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002026588 مرب 6- رأی ش
ــد محمــد در   ــر ملکــی فرزن ــم  جعف 1391114430002013370 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از / شش ــگ مش 3دان
شــده بمســاحت 53 مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از1913 اصلــی 
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

ــف 5440 ( ــی  . )م ال ــرا خلیل ــطه از زه الواس
7- رأی شــماره 139860330002027009 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430002000667 آقای/خانــم  محرمعلــی امیــری مفتخــر فرزنــد 
ــا  ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن عل
شــده بمســاحت 162/56 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2207 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی بــه نــام متقاضــی انتقالــی 

88565مــورخ 95/11/26دفتــر 41قــم  . )م الــف 5433 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025469 مرب 8- رأی ش
1397114430002002664 آقای/خانــم  فــرح باباخانــی فرزنــد ذکــر علــی 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع در  ــی واق ــماره 1942/255 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 114 مترمرب بمس
بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی 

ــف 5434 ( ــر 235 صفحــه108  . )م ال ــت دفت ثب
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 9- رأی شــماره 139860330002026408 مرب
1397114430002000560 آقای/خانــم  اســمعیل دوهنــدو فرزنــد ایــوب 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
ــی  ــماره 2266/41 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 98/86 مترمرب ــده بمس ش
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب واق
ــه 296   ــر 204 صفح ــت دفت ــی ثب ــول عموعبدالله ــطه از وراث بت الواس

ــف 5435 ( . )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025452 مرب 10- رأی ش
1397114430002001596 آقای/خانــم  صفــر علــی آمــره بزچلویــی فرزنــد 
محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 149/33 مترمربــع پــاک شــماره 1965 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه  از 

وراث محمــد رضویــان  . )م الــف 5436 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد 

بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/12/05   تاریخ انتشار دوم: 1398/12/20

1394 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت هیــأت ح
متقاضیــان  مفــروزی  مالکانــه  تصرفــات  قــم  یــک  منطقــه 
ــزارش  ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب پرونده ه
ــه شــرح  ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون کارشناســان و ب

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001016227 شــماره  رأی  1ـ 
ــیرودی  ــی ش ــم مرتض ــه 1398114430001001493 آقای/خان کاس
فرزنــد مختــار در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
150 مترمربــع پــاک شــماره 11195  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ــورخ 1398/08/27  ــماره 25232 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ثب

ــف 5404 ( ــم. )م ال ــه29 ق دفترخان
پرونــده  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001015934   -2
کاســه 1398114430001001569 آقای/خانــم محمدباقــر عبداللهــی 
ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ  در  محمدحســین  فرزنــد 
ــع  ــی واق ــاک شــماره 10981  اصل ــع پ بمســاحت 112/50 مترمرب
ــورخ  ــماره 19022 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ

1397/07/11 دفترخانــه87 قــم. )م الــف 5405 (
3- رأی شــماره 139860330001015793 مربــوط بــه پرونــده 
ــه  ــری ورزن ــم رضــا صف کاســه 1398114430001000907 آقای/خان
فرزنــد علــی اکبــر در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــع پــاک شــماره 10293  اصلــی واقــع  بمســاحت 63/70 مترمرب
در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــف 5406 ( ــه325. )م ال ــر68 صفح ــی دری در دفت طوب
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015959 شــماره  رأی   -4
آقای/خانــم خدیجــه حبیبــی  کاســه 1398114430001000799 

بــاب  یــک  از ششــدانگ  قســمتی  در  الــه  معرفــت  فرزنــد 
ســاختمان بمســاحت 55/30 مترمربــع پــاک شــماره 11004  
ــر  ــم. ســند صــادره در دفت ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
ــه موجــب ســند قطعــی شــماره 7285 مــورخ  556 صفحــه 57 ب

1386/09/08  دفترخانــه 42 قــم . )م الــف 5407 (
پرونــده  بــه  رأی شــماره 139860330001015983 مربــوط   -5
کاســه 1398114430001001623 آقای/خانــم حمدالــه چراغــی 
فرزنــد مرشــدعلی در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
  11285 از  170فرعــی  شــماره  پــاک  مترمربــع   60 بمســاحت 
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل
مــع الواســطه از هــادی بیگدلــی ســند صــادره در دفتــر 315 

صفحــه415. )م الــف 5408 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015812 شــماره  رأی   -6
کاســه 1398114430001001541 آقای/خانــم علــی آقــا شــاکری راد 
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــک ب ــه رضــا در ششــدانگ ی ــد ال فرزن
114 مترمربــع پــاک شــماره 3فرعــی از 11239  اصلــی واقــع 
ــی  ــر الکترونیک ــادره در دفت ــند ص ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ
شــماره  قطعــی  ســند  موجــب  بــه   139620330001006739
ــف 5409 ( ــم. )م ال ــه52 ق ــورخ 1396/03/24 دفترخان 40242م
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015808 شــماره  رأی   -7
سیدحســین  آقای/خانــم   1398114430001001543 کاســه 
ــدانگ  ــمتی از شش ــیدابراهیم در قس ــد س ــح فرزن ــری ملی جعف
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 114 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ی
3فرعــی از 11239  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
صــادره در دفتــر الکترونیکــی 139620330001006739 بــه موجــب 
ــه52  ــورخ1396/03/24 دفترخان ــماره 40242 م ــی ش ــند قطع س

ــف 5410 ( ــم. )م ال ق

پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015212 شــماره  رأی   -8
بیدگلــی  احمــد  آقای/خانــم   1398114430001001345 کاســه 
فرزنــد کاظــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 200 
مترمربــع پــاک شــماره 10621  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. ســند قطعــی شــماره 76001 مــورخ 1377/12/20 دفترخانــه 

ــف 5411 ( ــم. )م ال 16 ق
9- رأی شــماره 139860330001015784 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
قمــی  افضلــی  آقای/خانــم ســیدمهدی   1398114430001001061
ــاب ســاختمان  ــد ســیدداود در قســمتی از ششــدانگ یــک ب فرزن
بمســاحت 72/20 مترمربــع پــاک شــماره 1فرعــی از 11188  اصلــی 
ــماره 131872  ــندقطعی ش ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق

ــف 5412 ( ــم. )م ال ــه 5 ق ــورخ 1398/05/24 دفترخان م
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس 
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــخ انتشــار  ــاه از تاری ــدت 2 م اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م
آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه 
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ی
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــلیم اعت ــس از تس پ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه 
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ب

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/12/05 تاریخ انتشار دوم: 1398/12/20

محمدرضا ادیبان 
1395  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــه  ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــاف مســتقر در اداره ثب ــل اخت ــأت ح هی
ــان پرونده هــای تشــکیلی  ــه مفــروزی متقاضی ــات مالکان دو قــم تصرف
ــتناد  ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک ــق قان طب

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج م
1- رأی شــماره 139860330002027152 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد محرمعل ــح فرزن ــر ملی ــم  جعف 1398114430002000944 آقای/خان
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 56/40 مترمربــع پــاک شــماره 2323 اصلــی واقــع در 
ــطه   ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب بخ
ــه  ــی وراث صفی ــی هندیان ــی همگ ــره و طوب ــه و زه ــن و فاطم از حس

هندیانــی  . )م الــف 5413 (
2- رأی شــماره 139860330002020089 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد   ــوی فرزن ــلمانی گی ــد س ــم  احم 1398114430002001425 آقای/خان
ســلمان در ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 94/65 مترمربــع پــاک شــماره 744 اصلــی واقــع در بخــش 
ــر  ــی ص415و532 دفت ــاعی متقاض ــت مش ــند مالکی ــم. س ــت ق دو ثب

246و206  . )م الــف 5414 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025542 مرب 3- رأی ش
ــایش  ــوی بخش ــی عل ــید عل ــم  س 1397114430002002188 آقای/خان
ــن کــه در  ــدی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی ــد ســید مه فرزن
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 93 مترمربــع پــاک شــماره 1823/2 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع 

ــور . )م الــف 5415 ( الواســطه از مروتعلــی نجــف پ
4- رأی شــماره 139860330002025940 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430002001748 آقای/خانــم  الهــام حیطــاوی فرزنــد کاظــم 

ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی در قســمتی از / ششــدانگ قطع
بمســاحت 91/50 متر)بــه اســتثنای ثمنیــه اعیانــی (مربــع پــاک شــماره 
ــی  ــت متقاضــی ط ــم. مالکی ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1868 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت دفتــر541 صفحــه 42  . )م الــف 5416 (

ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002026589 مرب 5- رأی ش
ــی در  ــد عل ــی فرزن ــری نجف ــم  کب 1391114430002013371 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از / شش ــگ مش 3دان
شــده بمســاحت 53 مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از1913 اصلــی 
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

ــف 5441 ( ــی   . )م ال ــرا خلیل ــطه از زه الواس
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002026588 مرب 6- رأی ش
ــد محمــد در   ــر ملکــی فرزن ــم  جعف 1391114430002013370 آقای/خان
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از / شش ــگ مش 3دان
شــده بمســاحت 53 مترمربــع پــاک شــماره 28فرعــی از1913 اصلــی 
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

ــف 5440 ( ــی  . )م ال ــرا خلیل ــطه از زه الواس
7- رأی شــماره 139860330002027009 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430002000667 آقای/خانــم  محرمعلــی امیــری مفتخــر فرزنــد 
ــا  ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن عل
شــده بمســاحت 162/56 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2207 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی بــه نــام متقاضــی انتقالــی 

88565مــورخ 95/11/26دفتــر 41قــم  . )م الــف 5433 (
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025469 مرب 8- رأی ش
1397114430002002664 آقای/خانــم  فــرح باباخانــی فرزنــد ذکــر علــی 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
ــع در  ــی واق ــماره 1942/255 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 114 مترمرب بمس
بخــش دو ثبــت قــم. مالکیــت متقاضــی طــی ســند مالکیــت مشــاعی 

ــف 5434 ( ــر 235 صفحــه108  . )م ال ــت دفت ثب
ــده کاســه  ــه پرون ــوط ب 9- رأی شــماره 139860330002026408 مرب
1397114430002000560 آقای/خانــم  اســمعیل دوهنــدو فرزنــد ایــوب 
در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
ــی  ــماره 2266/41 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 98/86 مترمرب ــده بمس ش
ــع  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب واق
ــه 296   ــر 204 صفح ــت دفت ــی ثب ــول عموعبدالله ــطه از وراث بت الواس

ــف 5435 ( . )م ال
ــه  ــده کاس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002025452 مرب 10- رأی ش
1397114430002001596 آقای/خانــم  صفــر علــی آمــره بزچلویــی فرزنــد 
محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا 
شــده بمســاحت 149/33 مترمربــع پــاک شــماره 1965 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه  از 

وراث محمــد رضویــان  . )م الــف 5436 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از 
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد 

بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/12/05   تاریخ انتشار دوم: 1398/12/20
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت هیــأت ح
متقاضیــان  مفــروزی  مالکانــه  تصرفــات  قــم  یــک  منطقــه 
ــزارش  ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب پرونده ه
ــه شــرح  ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون کارشناســان و ب

آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001016227 شــماره  رأی  1ـ 
ــیرودی  ــی ش ــم مرتض ــه 1398114430001001493 آقای/خان کاس
فرزنــد مختــار در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
150 مترمربــع پــاک شــماره 11195  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ــورخ 1398/08/27  ــماره 25232 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ثب

ــف 5404 ( ــم. )م ال ــه29 ق دفترخان
پرونــده  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330001015934   -2
کاســه 1398114430001001569 آقای/خانــم محمدباقــر عبداللهــی 
ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ  در  محمدحســین  فرزنــد 
ــع  ــی واق ــاک شــماره 10981  اصل ــع پ بمســاحت 112/50 مترمرب
ــورخ  ــماره 19022 م ــی ش ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ

1397/07/11 دفترخانــه87 قــم. )م الــف 5405 (
3- رأی شــماره 139860330001015793 مربــوط بــه پرونــده 
ــه  ــری ورزن ــم رضــا صف کاســه 1398114430001000907 آقای/خان
فرزنــد علــی اکبــر در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــع پــاک شــماره 10293  اصلــی واقــع  بمســاحت 63/70 مترمرب
در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــف 5406 ( ــه325. )م ال ــر68 صفح ــی دری در دفت طوب
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015959 شــماره  رأی   -4
آقای/خانــم خدیجــه حبیبــی  کاســه 1398114430001000799 

بــاب  یــک  از ششــدانگ  قســمتی  در  الــه  معرفــت  فرزنــد 
ســاختمان بمســاحت 55/30 مترمربــع پــاک شــماره 11004  
ــر  ــم. ســند صــادره در دفت ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق اصل
ــه موجــب ســند قطعــی شــماره 7285 مــورخ  556 صفحــه 57 ب

1386/09/08  دفترخانــه 42 قــم . )م الــف 5407 (
پرونــده  بــه  رأی شــماره 139860330001015983 مربــوط   -5
کاســه 1398114430001001623 آقای/خانــم حمدالــه چراغــی 
فرزنــد مرشــدعلی در قســمتی از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
  11285 از  170فرعــی  شــماره  پــاک  مترمربــع   60 بمســاحت 
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل
مــع الواســطه از هــادی بیگدلــی ســند صــادره در دفتــر 315 

صفحــه415. )م الــف 5408 (
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015812 شــماره  رأی   -6
کاســه 1398114430001001541 آقای/خانــم علــی آقــا شــاکری راد 
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــک ب ــه رضــا در ششــدانگ ی ــد ال فرزن
114 مترمربــع پــاک شــماره 3فرعــی از 11239  اصلــی واقــع 
ــی  ــر الکترونیک ــادره در دفت ــند ص ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ
شــماره  قطعــی  ســند  موجــب  بــه   139620330001006739
ــف 5409 ( ــم. )م ال ــه52 ق ــورخ 1396/03/24 دفترخان 40242م
پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015808 شــماره  رأی   -7
سیدحســین  آقای/خانــم   1398114430001001543 کاســه 
ــدانگ  ــمتی از شش ــیدابراهیم در قس ــد س ــح فرزن ــری ملی جعف
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 114 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ی
3فرعــی از 11239  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند 
صــادره در دفتــر الکترونیکــی 139620330001006739 بــه موجــب 
ــه52  ــورخ1396/03/24 دفترخان ــماره 40242 م ــی ش ــند قطع س

ــف 5410 ( ــم. )م ال ق

پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015212 شــماره  رأی   -8
بیدگلــی  احمــد  آقای/خانــم   1398114430001001345 کاســه 
فرزنــد کاظــم در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 200 
مترمربــع پــاک شــماره 10621  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت 
قــم. ســند قطعــی شــماره 76001 مــورخ 1377/12/20 دفترخانــه 

ــف 5411 ( ــم. )م ال 16 ق
9- رأی شــماره 139860330001015784 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
قمــی  افضلــی  آقای/خانــم ســیدمهدی   1398114430001001061
ــاب ســاختمان  ــد ســیدداود در قســمتی از ششــدانگ یــک ب فرزن
بمســاحت 72/20 مترمربــع پــاک شــماره 1فرعــی از 11188  اصلــی 
ــماره 131872  ــندقطعی ش ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق

ــف 5412 ( ــم. )م ال ــه 5 ق ــورخ 1398/05/24 دفترخان م
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس 
از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر 
گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــخ انتشــار  ــاه از تاری ــدت 2 م اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف م
آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه 
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس ــم تس ــک ق ی
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــلیم اعت ــس از تس پ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه 
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ب

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینده-پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/12/05 تاریخ انتشار دوم: 1398/12/20
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

سنت نهالکاری در شهرستان رامسر انجام شد
همزمان با هفته منابع طبیعی سنت نهالکاری با وجود شیوع ویروس کرونا در شهرستان رامسر با حضور و همراهی 

مسووالن منابع طبیعی انجام شد

ــل و  ــر عام ــد غی ــران، پدافن ــت بح ــر مدیری ــر دفت مدی
ــرای  ــه ای خوزســتان گفــت: ب ــرق منطق HSE شــرکت ب
ــه  ــا ایــن دفتــر اقدامــات مقابل ــا ویــروس کرون ــه ب مقابل
ای را در دو حــوزه مدیریتــی و عملیاتــی در شــرکت 

ــت. ــام داده اس انج
ســعید بــرادران بیــان کــرد: در پــی شــیوع ویــروس 
ــل و  ــر عام ــد غی ــران، پدافن ــت بح ــر مدیری ــا دفت کرون
HSE  بــا رصــد شــرایط اقدامــات و مکاتبــات درون 
ــا ســازمان دهــی و پیگیــری هــای  ســازمانی را آغــاز و ب
ــه  ــه واحدهــای مســئول، مقابل ــی و هماهنگــی هم میدان

ــرار داد. ــتور کار ق ــروس را در دس ــن وی ــا ای ب
ــه ای  ــه منطق ــه کمیت ــزاری جلس ــرد: برگ ــح ک وی تصری
مدیریــت بحــران صنعــت بــرق خوزســتان، برگــزاری 
ــا واحدهــای عملیاتــی شــرکت، لغــو  جلســه اضطــراری ب
ــی،  ــای آموزش ــا، دوره ه ــش ه ــمینارها، همای ــه س کلی
تهیــه  و  ضــروری  غیــر  جلســات  و  هــا  ماموریــت 
ــا  ــه واحــد ه ــا و ارســال ب ــا کرون ــارزه ب دســتورالعمل مب
ــا  ــا کرون از جملــه اقدامــات انجــام شــده بــرای مقابلــه ب

ــت. ــوده اس ب
ــل و  ــر عام ــد غی ــران، پدافن ــت بح ــر مدیری ــر دفت مدی
ــنجش و  ــتان، س ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب HSE ش
کنتــرل دمــای بــدن همــکاران و اربــاب رجــوع در محــل 
افــراد  از حضــور  ورودی شــرکت، رصــد و جلوگیــری 
مشــکوک بــه ویــروس در محــل کار، جایگزینــی دســتگاه 
هــای اثــر انگشــت بــا دســتگاه هــای چهــره نــگار حضــور 
و غیــاب، تهیــه و نصــب محلــول ضــد عفونــی کننــده در 
ــواد  ــع م ــه و توزی ــرکت و تهی ــف ش ــای مختل ــکان ه م
بیــن  در  ماســک  و  دســتکش  عفونــی کننــده،  ضــد 
ــرد. ــی ک ــده معرف ــام ش ــات انج ــر اقدام ــنل را دیگ پرس
بــرادران ادامــه داد: ضــد عفونــی کــردن ســاختمان هــای 
اداری و اتــاق هــا، ضــد عفونــی کــردن محوطــه ســاختمان 
ــای  ــه خودروه ــردن هم ــی ک ــد عفون ــرکت، ض ــای ش ه
شــرکتی و اســتیجاری و اطــاع رســانی هــای الزم از 
طریــق پورتــال شــرکت و نصــب بنــر و پوســتر نیــز بــرای 

ــا انجــام شــده اســت. ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
وی تاکیــد کــرد: اقدامــات انجــام شــده حاصــل همــکاری 
ــوده اســت و ایــن  همــه مدیــران و واحدهــای شــرکت ب
ــرایط  ــام ش ــا و اع ــروس کرون ــان وی ــا پای ــات ت اقدام

ــد داشــت. ــه خواه ــادی، ادام ع

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان به 
منظــور جلوگیری از شــیوع بیمــاری کرونا 
اقدامات پیشــگیرانه را در دســتور کار خود 

داد.  قرار 
در همیــن راســتا پایــش ســامت کارکنان 
ــود،  ــی ش ــام م ــه انج ــورت روزان ــه ص ب
ــوان  ــه ای، لی ــای کیس ــه چ ــن اینک ضم
یکبــار مصــرف، قنــد بســته بنــدی شــده، 
ماســک و دســتکش یکبــار مصــرف نیــز 

بیــن کارمنــدان توزیــع شــده اســت. 
ــن  ــای ای ــی واحده ــه تمام ــن ب همچنی

شــرکت الــکل بــه منظــور ضدعفونــی 
کــردن اجســام و وســایل داده شــد؛ 
ــز ســطوح  ــول روز نی ــه در ط ــن اینک ضم
مختلــف توســط نیروهــای خدماتــی 

ــود.  ــی ش ــی م ضدعفون
ــایل اداری از  ــی وس ــر آن تمام ــاوه ب ع
ــر و  ــز، کامپیوت ــا، می ــی ه ــه صندل جمل
ــل از  ــرکت قب ــایل ش ــطوح وس ــه س کلی
ــر روز  ــان ه ــاعت کاری و در پای ــاز س آغ

ــود.  ــی ش ــی م ضدعفون
ارائــه خدمــات بــه صــورت الکترونیکــی و 

اطــاع رســانی در ایــن خصــوص، نصــب 
گــزاره هــای تصویــری در رابطــه بــا نحــوه 
صحیــح شســتن دســت ها در ســرویس 
هــای بهداشــتی شــرکت آب و فاضــاب 
ــر  ــب بن ــترکین، نص ــور مش ــتان و ام اس
رعایــت  در ســطح شــهر درخصــوص 
ــرف و  ــت مص ــن مدیری ــت در عی بهداش
صرفــه جویــی آب را مــی تــوان از دیگــر 
اقدامــات شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
کرمــان در زمینــه پیشــگیری از ابتــا بــه 

کرونــا برشــمرد. 
الزم به ذکر اســت براســاس مصوبه وزارت 
ــوزش پزشــکی و  ــان و آم بهداشــت، درم
اباغیــه ســتاد اقامــه نمــاز کشــور، نمــاز 
ــوی در ایــن  ــا اطــاع ثان ــز ت جماعــت نی

شــرکت برگــزار نمــی شــود. 

مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
واگــذاری  شــهرداری کرمــان،  شــهری  ســبز 
شــهر  فاضــاب  پســاب  از  شــهرداری  ســهم 

دانســت. را ضــروری  کرمــان 
ــن،  ــا کرمان آنای ــو ب ــزاده در گفت و گ ــدهللا علی ی
پســاب  از  شــهرداری  ســهم  خصــوص  در 
فاضــاب گفــت: ۳۰ تــا ۴۰ درصــد از پســاب 
فاضــاب  به صــورت  بایــد  شــهر،  فاضــاب 
ــا  ــرد، ام ــرار گی ــهرداری ق ــار ش ــام در اختی خ
متأســفانه به طــور کامــل بــه »بوتیاصنعــت« 

ــت. ــده اس ــذار ش واگ

وی افــزود: در ایــن خصــوص جلســاتی بــا 
ــتیم  ــرو داش ــاب وزارت نی ــران آب  و فاض مدی
ــاب  ــاب فاض ــبز را از پس ــای س ــهم فض ــا س ت

کرمــان بگیریــم.
این کــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  علیــزاده 
ــای  ــهر از چاه ه ــبز ش ــای س ــی از آب فض بخش
ــا گســترش شــبکه  ــن می شــود، ب ــی تأمی خانگ
فاضــاب، بســیاری از چاه هــای آب خشــک 
ــرای  ــن آب ب ــکل تأمی ــا مش ــد و ب ــد ش خواه

فضــای ســبز شــهر مواجــه می شــویم.
علیــزاده مشــکل دیگــر فضــای ســبز شــهر 

ــام در  ــبکه آب خ ــص ش ــرای ناق ــان را اج کرم
شــهر کرمــان دانســت و گفــت: اگــر شــبکه 
ــای  ــاری فض ــود، آبی ــرا ش ــل اج ــام کام آب خ
ــق  ــل آب از طری ســبز توســط آب شــرب و حم
ــز  ــاری نی ــود و دوره آبی ــذف می ش ــا، ح تانکره
ــرای  ــا اج ــه ب ــن این ک ــد؛ ضم ــش می یاب کاه
کامــل ایــن طــرح می توانیــم فضــای ســبز 

ــم. ــعه دهی ــم توس ــهر را ه ش
ــا  وی افــزود: بــرای اجــرای شــبکه آب خــام، ب
یکــی از شــرکت ها قــرارداد منعقــد کرده ایــم 
ــی  ــال طراح ــام در ح ــبکه آب خ ــون، ش و اکن

ــود و  ــاده می ش ــده آم ــال آین ــه در س ــت ک اس
در ســال آینــده می توانیــم براســاس طــرح 

شــبکه آب خــام، لوله گــذاری کنیــم.
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهری شــهرداری ادامــه داد: آبیــاری 
از  غرق آبــی جنــگل قائــم عج هللا فرجــه هــم 
ــتفاده  ــال اس ــه به دنب ــت ک ــکات اس ــر مش دیگ
کــه  هســتیم  آبیــاری  نویــن  روش هــای  از 
در صــورت تصویــب شــورای اســامی شــهر 
ــه  ــم عج هللا فرج ــان قائ ــاری پردیس ــان، آبی کرم

به صــورت زیرســطحی اجــرا خواهــد شــد.
علیــزاده بیــان کــرد: بــرای اجــرای آبیــاری 
عج هللا فرجــه،  قائــم  جنــگل  در  زیرســطحی 
نظــر  تومــان  میلیــارد  شــش ونیم  حــدود 

گرفتــه شــده اســت.

 اقدامات پیشگیرانه شرکت آبفا استان 
کرمان برای جلوگیری از ابتال به کرونا

 مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان:

ضرورت واگذاری سهم شهرداری از پساب فاضالب شهر کرمان

کوچ عشایر در خراسان جنوبی 
ممنوع شد

حسـین حسـین پـور افـزود: بـه عشـایر اسـتان اعام شـده تا اطـاع ثانـوی ییاق نداشـته 
باشـند تـا زمانـی کـه بحـران کرونا را پشـت سـر بگذاریـم.وی گفت: تاکنـون هیچ مـوردی از 
ابتـای عشـایر اسـتان بـه کرونـا گـزارش نشـده اسـت و امید اسـت بـا تمهیدات اندیشـیده 
شـده و رعایت نکات بهداشـتی در این خصوص مشـکلی برای جامعه عشـایر ایجاد نشـود.
مدیرکل امور عشـایر خراسـان جنوبی اظهار داشـت: تاکنون از ورود عشـایر اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان به خراسـان جنوبی و خروج عشـایر عشـق آباد طبس به شهرسـتان بردسـکن 
جلوگیری شـده اسـت.وی تاکید کرد: همچنین به جامعه عشـایر توصیه شـده به هیچ عنوان 
بـا سـرویس های ایـاب و ذهـاب بـرای تامین مایحتاج خود به مناطق شـهری سـفر نکنند و 
تا حد امکان از طریق ادارات شهرسـتانی و تعاونی ها، خدمات مورد نیاز را در اختیارشـان قرار 
می دهیم.حسـین پور تصریح کرد: آب شـرب، سـوخت، سـهیمه آرد، نهاده های دامی و سـایر 
خدمـات توسـط تعاونی هـا و با حضـور در مناطق عشایرنشـین در اختیار مردم قـرار می گیرد 

حتـی بـرای بیمه دام و خودشـان نیاز مراجعه حضـوری و فیزیکی ندارند.
وی گفـت: بـا هماهنگـی شـبکه بهداشـت شهرسـتان ها، بروشـورهای آموزشـی در خصـوص 

پیشـگیری از شـیوع کرونـا در اختیـار عشـایر قـرار گرفته اسـت.

شمار مبتالیان به کرونا 
در خراسان رضوی به 

1۵2 نفر رسید
درمـان کرونـا  و  مراقبـت  دبیـر کمیتـه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد گفـت: 
اعـام شـده  آمـار  آخریـن  اسـاس  بـر 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  سـوی  از 
بـه  مبتایـان  تعـداد  پزشـکی  آمـوزش 
خراسـان  اسـتان  در  کرونـا  ویـروس 
رسـید. مـورد   ۱۵۲ بـه   رضـوی 
گفـت:  انجیدنـی  اصغـر  علـی  دکتـر 
و  دانشـکده  تمامـی  حاضـر  حـال  در 
دانشـگاههای علوم پزشـکی مسـتقر در 
اسـتان خراسـان رضـوی حداقـل یـک 
 مـورد ابتـا بـه ویـروس کرونـا را دارنـد.
بیشـترین  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
ویـروس کرونـا  بـه   مبتایـان  تعـداد 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بـه  مربـوط 
از  پـس  و  اسـت  نفـر   ۸۹ بـا  مشـهد 
دارد. را  مبتـا  مـورد   ۴۳ نیشـابور   آن 
علـوم  دانشـگاههای  کـرد:  بیـان  وی 
حیدریـه  تربـت  و  سـبزوار  پزشـکی 
ابتـا  مـورد   ۷ و   ۹ بـا  ترتیـب  بـه 
در  و   دارنـد  قـرار  بعـدی  مرحلـه  در 
و  پزشـکی گنابـاد  علـوم  دانشـگاههای 
تربـت جـام نیـز هـر کـدام بـه ترتیـب 
 ۳ و یـک مـورد ابتـا ثبت شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: از روز ۳۰ بهمـن 
مـاه گذشـته تـا امـروز ۱۸ اسـفند، یـک 
هزار و ۷۸۷ بیمار مبتا به  حاد تنفسـی 
و مشـکوک بـه ابتـا به ویـروی کووید۱۹ 
عامـل بیمـاری کرونـا در بیمارسـتانهای 
شـده اند. بسـتری  رضـوی   خراسـان 
وی ادامـه داد: تاکنـون ۷۵۷ نفـر  از این 
بـا طـی مراحـل درمانـی  بیمـار  تعـداد 
بهبـود  کـرده،  طـی  را  سـامتی  رونـد 
 یافتـه و از بیمارسـتان مرخص شـده اند. 
افـزون بـر ۷۵ درصـد جمعیـت شـش 
خراسـان  نفـری  هـزار   ۴۰۰ و  میلیـون 
علـوم  دانشـگاه  پوشـش  زیـر  رضـوی 
پزشـکی مشـهد قـرار دارنـد. ۲۵ درصـد 
چارچـوب  در  نیـز  اسـتان  جمعیـت 
دانشـگاههای  و  دانشـکده ها  فعالیـت 
علوم پزشـکی سـبزوار، گناباد، تربت جام 
، تربت حیدریـه و نیشـابور زیـر پوشـش 
خدمـات بهداشـتی و  درمانـی هسـتند.

گزارش اقدامات کنترل شیوع خراسان رضوی
ویروس کرونا در شرکت برق 

منطقه ای خوزستان

استاندار ایالم: 
ایالم در رتبه اول درختکاری درکشور قرار دارد 

که در نوع خود بی نظیر و ارزشمند است.

استاندار ایالم: درختکاری در ایالم با فاصله چشمگیر از سایر نقاط کشور در رتبه اول قرار دارد که در نوع خود بی نظیر و ارزشمند است.

آییـن  در  دشـتکی  سـلیمانی  قاسـم 
نهـال کاری و بزرگداشـت هفتـه منابـع 
طبیعـی و درختـکاری در ایـام اظهـار 
کل  سـهم  جـاری  سـال  در  داشـت: 
هـزار   ۱۸ حـدود  کشـور  درختـکاری 
هکتـار بـوده کـه بیش از ۱۰ هـزار هکتار 
اسـتان  در  نهـال کاری  مقـدار  ایـن  از 

اسـت. انجـام شـده  ایـام 
اهمیـت  بیانگـر  امـر  ایـن  افـزود:  وی 
مسـووالن منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
ایـام بـه موضـوع مهـم درختـکاری و 
اراضـی  و کاهـش  هـا  جنـگل  احیـای 
بیابانـی و تبدیـل آنهـا به درخت اسـت. 
طبیعـی  منابـع  امسـال  افـزود:  وی 
بیـش  بـا  اسـت  شـده  موفـق  اسـتان 
 ۱۸ از  جنـگل کاری  هکتـار  هـزار   ۱۰ از 

هـزار هکتـاری کـه در کل کشـور صورت 
گرفتـه اسـت بـا اقتـدار رتبه اول کشـور 
را بـه خـود اختصـاص دهـد وی گفـت 
وسـعت  ۱.۲درصـد  بـا  ایـام  اسـتان 
کشـور موفق شـده بـه تنهایـی بیش از 
۵۰ درصـد نهـال کاری کشـور را در سـال 
جـاری انجـام دهـد کـه ایـن عملکـرد 
عالـی مـی توانـد الگـوی مناسـب برای 
کشـور در عرصـه منابع طبیعـی و جنگل 

کاری باشـد، جـای تقدیـر دارد 
اینکـه  بیـان  بـا  دشـتکی  سـلیمانی 
و  پاکیزگـی  بـه  سرسـبزی  و  درخـت 
تلطیـف هـوا کمـک مـی کنـد، یـادآور 
شـد: هفتـه درختـکاری فرصـت بسـیار 
مناسـبی اسـت کـه مـردم بـرای انجـام 
داشـته  اهتمـام  حسـنه  فعـل  ایـن 

باشـند.
روزهـای  در  هرچنـد  تاکیـد کـرد:  وی 
اخیـر بیماری ویروسـی کرونا در کشـور 
و اسـتان ایـام سـرایت کرده و بیشـتر 
برنامـه هـا و جلسـات تحـت تاثیر این 
ویـروس تعطیل یـا نیمه تعطیل اسـت 
سـامت  در  کـه  درخـت  کاشـت  امـا 
محیـط تاثیـر شـگرفی خواهـد داشـت 
حضـور  بـدون  البتـه  خـود  قـوت  بـه 

اسـت. باقـی  اجتماعـات مردمـی 
بیـن  در  نهـال کاری  بایـد  وی گفـت: 
و  تاثیرگـذار  فرهنـگ  یـک  بـه  مـردم 
تبدیـل شـود و همـگان خـود  ماندنـی 
را در برابـر حفـظ طبیعـت و کاشـت و 

بداننـد. مسـوول  درخـت  نگهـداری 
غیـر  و  مثمـر  نهـال  اصلـه  هـزار   ۴۰۰

درختـکاری  هفتـه  مناسـبت  بـه  مثمـر 
در اسـتان ایـام کاشـته یـا توزیـع می 

شـود.
ایـن نهال هـا در نقـاط مختلف اسـتان 
هـر  اقلیمـی  شـرایط  اسـاس  بـر  و 

شـود. مـی  منطقـه کاشـته 
امـام جمعـه ایام: درختکاری خسـارت 

هـای گـرد و غبار را کاهـش می دهد
 نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعـه ایـام نیـز در ایـن آیین بـا بیان 
اینکـه نهـال کاری صدقـه جاریه اسـت، 
گفـت: نهـال کاری بـا توجـه بـه پدیـده 
ریزگردهـا در بیـن اقشـار مختلف مردم 
بـه عنـوان یـک فرهنگ غنی جـا افتاده 
اسـت کـه باعـث کاهش خسـارت های 

گـرد و غبـار می شـود.
الـه  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
در  چهارشـنبه  روز  تبـار  کریمـی  نـور 
آییـن نهـال کاری و بزرگداشـت هفتـه 
منابـع طبیعـی و درختـکاری در جمـع 
سـال  در  داشـت:  اظهـار  خبرنـگاران 
هـای اخیـر درختـان زیـادی بـه علـت 
گـرد و غبـار خشـک یـا مریـض و افت 
زده شـدند کـه ایـن امر موجب آسـیب 
دیـدن درختـان و طبیعـت اسـتان شـد 
کـه بایـد ایـن خسـران بـا کاشـت نهال 

و حفـظ آنهـا جبـران شـود.
كريمـي  والمسـلمين  االسـام  حجـت 
تبـار ضمـن توجـه بـه اهميـت درخـت 
بعنـوان يـك  از كاشـت درخـت  کاری، 
درادامـه  و  يـاد كردنـد  جاريـه  صدقـه 
ایشـان منابـع طبيعـي را بسـتر حيـات 
و توسـعه پايـدار دانسـتند کـه بايسـتي 
مبـارك  امـر  ايـن  در  مـردم  آحـاد 

نماينـد. مشـاركت 
وی یـادآور شـد: بهتریـن اقدام کاشـت 
درختـان سـازگار و مقـاوم بـا منطقـه و 
بـه ویـژه درختـان مثمـر برای اسـتفاده 
همـگان اسـت کـه بـه عنـوان میراثـی 
آینـدگان  بـرای  ارزشـمند  و  گرانبهـا 

خواهـد مانـد.
کریمـی  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
تبـار بـا اشـاره بـه اینکـه کاشـت نهـال 

از آن فقـط وظیفـه منابـع  و نگهـداری 
نهـال  افـزود: کاشـت  نیسـت،  طبیعـی 
و افزایـش سـرانه فضـای سـبز طبیعی 
اسـتان ایـام نیازمند جهاد و مشـارکت 

عمومـی همـه مـردم اسـت.
طبيعـي  منابـع  هفتـه  رسـيدن  فـرا  بـا 
بـا شـعار)  مـاه(  اسـفند   ۲۱ الـي   ۱۵(
ايرانـي  بـراي  همگانـي،  نهالـكاري 
دشـتکی  سـلیمانی  قاسـم  سرسـبز(، 
بـا  کـه  کاری  درخـت  روز  مراسـم  در 
حضـور معـاون امور اقتصـادی، مدیرکل 
منابـع طبیعـی اسـتان و جمعـی دیگـر 
از مسـئوالن اسـتان برگـزار شـد پـس 
از کاشـت یـک اصلـه نهـال از رتبـه اول 
جنـگل کاری اسـتان در کشـور خبر داد.
آبخیـزداری  مدیـرکل منابـع طبیعـی و 
ایـام هـم گفـت: درختکاری در اسـتان 
درختـکاری  هفتـه  بـه  منـوط  ایـام 
بـا  همزمـان  و  مهرمـاه  از  و  نیسـت 
تغییـرات آب و هوایـی و شـروع بارش 
هـای جـوی درختکاری در اسـتان ایام 

هـم انجـام مـی شـود.
هفتـه  در  امـا  افـزود:  احمـدی  رضـا 
در  هـا  درختـکاری  هـم  درختـکاری 
اسـتان شـتاب و شـدت بیشـتری مـی 
گیـرد و بـا وجـود آنکه درختـکاری طبق 
مـی  انجـام  اسـفندماه   ۱۵ از  تقویـم 
بـا سراسـر کشـور  امـا همزمـان  شـود 
هفتـه درختـکاری یـک روز زودتـر و از 

امـروز آغـاز شـده اسـت.
وی یادآور شـد: در ایـن هفته ۴۰۰ هزار 
اقلیـم هـای  بـا  نهـال متناسـب  اصلـه 
اسـتان  از  منطقـه  هـر  در  جغرافیـای 
مـردم،  مختلـف  اقشـار  مشـارکت  بـا 
ادارات  و  نهـال  دریافـت  متقاضیـان 

شـود. مـی  مختلـف کاشـته 
هـای  نهـال  کـرد:  تاکیـد  احمـدی 
مثمـر  غیـر  و  مثمـر  شـده  انتخـاب 
اسـتاندارهای  رعایـت  بـا  کـه  هسـتند 
الزم و سـازگار بـا شـرایط اقلیمـی هـر 
منطقـه انتخـاب و در ایـن هفته کاشـته 

شـوند. مـی 
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ــت  ــرايط جه ــد ش ــکاران واج ــايی پیمان ــه شناس ــبت ب ــر دارد نس ــاهرود( در نظ ــرق)1( )ش ــن شمالش 1- اداره کل راه آه
دعــوت بــه  ارزيابــی کیفــی فراخــوان شــماره 3-98-36 از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت)ســتاد( بــه نشــانی 

ــد . ــدام نماي ــه شــرح زيراق www.setadiran.ir ب
2- مناقصــه گــران موظفنــد بــرای شــرکت در مناقصــه نســبت بــه ثبــت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی اقــدام نمايند.

الزم بذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از فراخــوان ارزيابــی کیفــی تــا انتخــاب برنــده از طريــق ســايت مذکــور انجــام مــی گــردد.
3- شرح مختصر موضوع مناقصه: نگهداری و تعمیر تجهیزات ارتباطی اداره کل راه آهن شمالشرق )1( 

4- برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه : مبلغ 24/987/213/505 ريال 
5- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا يک سال بوده ومحل اجراء مطابق اسناد اداره کل راه آهن شمال شرق)1( مي باشد.

6- مهلــت و محــل دريافــت اســناد ارزيابــي کيفــي: متقاضیــان مي تواننــد حداکثــر تــا ســاعت 14  روز ســه شــنبه مــورخ 1398/12/20 
ــا مراجعــه بــه درگاه مناقصــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت) ســامانه ســتاد( بــه آدرس)www.setadiran.ir( يــک نســخه از اســناد  ب

ارزيابــي کیفــي را دريافــت نماينــد. 
7-کلیــه اســناد مــی بايســتی عــاوه بــر تکمیــل و بارگــذاری در ســامانه ســتاد بــه آدرس)www.setadiran.ir( بصــورت الک و مهرشــده بــا قید 
قبولــی امضــاء متقاضیــان شــرکت در ارزيابــی کیفــی، حداکثرتــا ســاعت 8  روز چهارشــنبه مــورخ 1399/1/6 بــه آدرس شــاهرود – اداره کل راه 

آهــن شمالشــرق )1( – دبیــر خانــه تحويــل گــردد.
ــاه اجتماعــی و داراي  ــکاری از وزارت تعــاون ،کار و رف 8- شــرکت کننــدگان در فراخــوان مي بايســت دارای گواهینامــه صاحیــت ايمنــی پیمان
پايــه 5  در يکــی از رشــته هــای ارتباطــات ، تاسيســات و تجهيــزات ، صنعــت و ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از ســازمان برنامــه 

و بودجــه و دارای ظرفیــت آزاد معــادل مبلــغ بــرآورد اولیــه اجــرای کار بلحــاظ تعــداد کار دردســت اجــرا باشــند.
پــس از ارزيابــي کیفــي ، از مناقصــه گــران واجــد شــرايط کــه حداقــل امتیــاز الزم ) 65 از 100 ( را کســب نمــوده باشــندجهت دريافــت اســناد 

مناقصــه دعــوت بعمــل خواهدآمــد .
شناسه اگهی : 796719 

آگهي دعوت به تجديد ارزيابي کيفي
 )فراخوان عمومي( مناقصه   شماره 36-98-3

نوبت اول
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اداره کل راه آهن شمالشرق)1( 
)شارهود(

من فكر میكنم
الكساندر هم عاشق بود 

كه تلفن را آفرید
وگرنه

به عقل هیچ آدم عاقلی نمیرسید
كه میتوان حضور گرم كسی را 

از سیم های سرد عبور داد!

داوود رشیدی

عکس نوشت

عکس:
حمیدرضاامیری متین

پایتخت 
به کارگردانی سیروس مقدم در ایام نوروز 
هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما 

پخش می شود.

دوپینگ
به کارگردانی رضا مقصودی در ایام نوروز هر 
شب ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه ۳ سیما پخش 

می شود.

کتاب و احتمال چاقوی ابراهیم
 سروده سید رضا ملکی شاعر کرمانی 

 کاندیدای جایزه شعر خبرنگاران شد.

 هيچ وقت عشق رو گدايي نكن
 چون چيز با ارزش رو به گدا نميدن!

سالم بمبئی

فیلمفیلمکتاب دیالوگ

اگر او سخن نگوید سخنست در دهانش
وگر او کمر نبندد نظرست در میانش

من اگر بخنده گویم دهنش به پسته ماند
مشنو که هیچ نبود بلطافت دهانش

برو ای رقیب و برمن سردست بیش مفشان
که به آستین غبارم نرود ز آستانش

چو طبیب ما ندارد غم حال دردمندان
بگذار تا بمیرم بر چشم ناتوانش
اگر او بقصد جانم کمر جفا ببندد

چکنم که جان شیرین نکنم فدای جانش
بت عنبرین کمندم بدو حاجب کمانکش

چو کمین گشود گفتم نکشد کسی کمانش
به چه وجه صورتی کاین همه باشدش معانی

صفتش کنم که هستم متحیر از بیانش
بکجا روم چه گویم ز رخش نشان چه جویم
که برون ز بی نشانی ندهد کسی نشانش
غم دل بخامه گفتم که بیان کنم ولیکن
نبود مبارک آنکس که سیه بود زبانش

بخرد چگونه جوئی ز کمند او رهائی
که خالص ازو میسر نشود بعقل و دانش

خواجوی کرمانی  کتاب 

 Every day کتـاب هـر روز یـک قـدم نزدیک تـر بـا عنـوان اصلـی

و جینـی  یالـوم  د.  ارویـن  دکتـر  از  اثـری   gets a little closer

الکیـن اسـت. ایـن کتـاب از اولین کتاب های یالوم اسـت که شـامل 

یادداشـت های بیمـار – جینـی الکیـن – و درمانگـر از یـک فرآینـد 

درمانـی اسـت. دکتـر ارویـن د. یالـوم اسـتاد روان پزشـکی دانشـگاه 

اگزیستانسـیال اسـت و  اسـتنفورد، گـروه درمانگـر و روان درمانگـر 

جینی الکین نویسـنده ای جوان و بااسـتعداد اسـت که با مشـکاتی 

از جملـه »انسـداد در نوشـتن« روبـه رو اسـت. پشـت جلـد کتـاب 

هـر روز یـک قـدم نزدیک تـر آمـده اسـت: ایـن وسوسـه همیشـه در 

مـن وجـود دارد کـه دفترهـای قـرار ماقـات قدیمـی مملو از اسـامی 

نیمـه فرامـوش شـده ی بیمـاران را بیابـم، کسـانی که حسـاس ترین 

تجربیـات را بـا آن هـا داشـته ام، افـراد زیـاد و لحظـات خـوب زیاد. 

چـه اتفاقـی بـرای آن هـا افتـاده اسـت؟ قفسـه ی کتاب هـای ردیـف 

شـده و انبـوه نوارهـای ضبـط شـده ام، معمـوال مـرا بـه یاد گورسـتان 

هـای وسـیع می اندازنـد: زندگی های تلنبار شـده ی درون پوشـه های 

بالینـی، صداهـای بـه دام افتـاده در نوارهـای الکترومغناطیسـی در 

سـکوت و نمایش هایـی کـه هرگـز اجـرا نشـدند. زندگـی بـا ایـن 

آثـار تاریخـی، مـرا سرشـار از حـس ناپایـداری مـی کنـد. حتـی اگر 

خـودم را غـرق در زمـان حـال بیابـم، شـبح زوال را حـس می کنـم 

کـه نـگاه می کنـد و منتظر اسـت. در نهایـت، زوال بر تجربیـات زنده 

پیـروز می شـود و در عیـن حـال بـا سـنگدلی اش تلخـی و زیبایـی 

را هدیـه می کنـد. میـل بازگـو کـردن تجربـه ی مـن بـا جینـی میـل 

بسـیار متقاعدکننده ای اسـت؛ شـیفته ی فرصت از پای درآوردن زوال 

بـرای طوالنـی کـردن زندگـی کوتاه مـان با یک دیگر هسـتم. چـه بهتر 

کـه بدانـی آن هـا در ذهـن خواننـده باقـی خواهنـد مانـد، تـا آن کـه 

نوارهـای  ناخوانـده و  بالینـی  از نوشـته های  انبـار متروکـه ای  درون 

الکترومغناطیسـی ناشـنیده دفـن شـوند. برخی از کتاب هـای اروین 

کافه بـوک معرفـی شـده اند: در میـان کتاب هـای  در  یالـوم کـه  د. 

یالـوم، کتـاب مـن شـدن زندگی نامه ارویـن د. یالوم بـه قلم خودش 

اسـت. یالـوم که درمانگر حرفه ای اسـت و همیشـه زندگـی دیگران را 

واکاوی می کنـد، در ایـن کتاب شـخصیت خـودش را واکاوی می کند 

اشـتراک  بـه  بـا مخاطـب  را  زندگـی اش  جنبه هـای  عمیق تریـن  و 

می گـذارد. در ادامـه ایـن مطلـب بـا معرفـی کتـاب هـر روز یک قدم 

نزدیک تـر در خدمـت شـما خواهیـم بـود. کتـاب هـر روز یـک قـدم 

نزدیک تـر بخـش اصلـی ایـن کتـاب شـامل یادداشـت های بیمـار و 

درمانگـر پـس از هـر جلسـه درمان اسـت. در واقع پس از هر جلسـه 

درمانـی، دکتـر یالـوم و جینـی الکین خاصـه ای صادقانـه از آنچه که 

در جلسـه گذشـته، یادداشـت می کننـد. آن هـا در ایـن یادداشـت ها 

بـه شـکلی آزادانـه از احساسـاتی که در طول جلسـه داشـتند صحبت 

می کننـد.

جینـی، نویسـنده ای جـوان و بـا اسـتعداد اسـت کـه قبـل از آشـنا با 

دکتـر یالـوم، بـه مـدت یک سـال و نیم در یـک گروه درمانی شـرکت 

کـرده بود اما هیچ پیشـرفتی نداشـت. مشـکل اصلـی جینی که خود 

آن را »انسـداد در نوشـتن« می داند برطرف نشـده بود، بنابراین دکتر 

یالـوم تصمیـم می گیـرد از روش متفاوتی برای درمان اسـتفاده کند. 

از جینـی خواسـتم کـه به جای پرداخـت مالی، خاصـه ای صادقانه از 

هـر جلسـه بنویسـد، که نـه تنها شـامل واکنش هـای او بـه رویدادها 

باشـد، بلکـه تصویـری از زندگـی پنهـان جلسـه هـم می شـد، یـک 

نوشـته از عمـق درمـان؛ در واقـع همـه ی افـکار و خیال بافی هایـی 

کـه هرگـز درون روشـنایی روز پدیـدار نمی شـوند. )هـر روز یک قدم 

نزدیک تـر – صفحـه ۳۰(

 هر روز یک قدم نزدیک تر
نویسنده: اروین د. یالوم – جینی الکین
ترجمه: کاملیا نجفی – ایمان صحاف قانع

انتشارات: قطره

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تاجگذاري شاه اسماعيل صفوي، 
اعالم شیعه اثنی عشری به 

عنوان مذهب رسمی ایران و ...
اسـماعيل صفـوي از خانـواده درویـش تبـار شـیخ 
 ۱۵۰۲ سـال  مـارس   ۱۱ )اردبیـل(  الدیـن  صفـی 
)مصـادف بـا بيسـتم اسـفند( درتبريـز تاجگـذاري 
کـرد، شـاه شـد و شـيعه اثنـي عشـري را مذهـب 
رسـمي ایـران اعـام داشـت. وي در خطبـه اي كـه 
ايـراد كـرد اعام داشـت کـه خودرا مكّلـف به ترويج 
مذهـب شـيعه و ایجـاد یـک حکومـت مرکـزی در 
ایرانزمیـن ]کـه برهرمنطقه آن، گردنکشـی حکومت 
مـی کـرد[ و نجات مـردم این سـرزمین از وضعيت 
نابسـاماني كـه از زمـان حملـه مغول داشـتنند می 
دانـد. شـاه اسـماعیل بـا ایـن خطبه، فصـل جنگ 
هـای سـیصد سـاله ایـران و عثمانـی را در تاریـخ 
بازکرد و صفحه نخسـت آن را نوشت. همین جنگها 

پـای اروپاییـان را بـه ایـران و ترغیـب صفویـان بـه 
جنـگ بـا عثمانی بازکـرد که می خواسـتند عثمانی 
یک دشـمن محلی داشـته باشـد و از پشت خنجر 
بخـورد تـا اروپـا آسـوده بمانـد. بـه عـاوه، اروپـا از 
ایـن درگیـری الینقطع اسـتفاده کند و به اسـتعمار 
مورخـان،  از  .برخـی  دهـد  ادامـه  زمیـن  مشـرق 
اظهارات شـاه اسـماعیل صفـوی در مـارس ۱۵۰۲ را 
با گفته های اردشـیر یکم ـ سـردودمان ساسـانیان 
ـ پـس از شـاه ايـران شـدن مقایسـه کـرده و وجوه 
تشـابه آنهـارا بـه دسـت داده اند. اردشـیر پاپکان در 
سـال ۲۲۵ میـادی در تیسـفون بـا نطقـی در برابر 
موبـدان و بـزرگان ایـران، آییـن زرتشـت را دیـن 
رسـمی ]دولتـی[ اعام کرده و ضمـن تاکید بر لزوم 
تمرکـز امـور در پایتخـت گفتـه بـود کـه ایرانیـان را 
بـه دوران ارزش هـای انسـانی و اخاقـی بازگشـت 
خواهـد داد و قـدرت اول جهـان خواهد کرد و به این 
ترتیـب؛ ناسیونالیسـم ایرانـی برگـرد آمـوزش های 

زرتشـت سـر برافراشـت. در دوران حکومت دودمان 
اشـکانیان )خراسـانیان و بـه قـول اروپاییـان؛ پارت 
هـا(، ایـران بـه نوعـی حکومـت فدرالیتـه داشـت. 
مورخـاِن دیگـر نوشـته انـد کـه شـاه اسـماعیل کـه 
بـرای توجیـه پادشـاهی اش و کاسـتن از مخالفان، 
خـودرا مخلوطی از نسـل ایرانیـان، ترکمانان و حتی 
رومیـان معرفـی می کـرد راهـی را در طول حکومت 
پیمـود کـه بـا راه اردشـیر پاپکان تا حّدی مشـابهت 
داشـتـ  احتماال برحسـب اتفـاق، نه برنامـه ریزی 
شـده. بـرادران دیلمـی )بوئیـان( هـم در دهـه های 
۹۴۰ و ۹۵۰ میادی ناسیونالیسـم ایرانی را با پرچم 
شـیعه، زبـان پارسـی و فرهنگ ایرانـی پیش بردند 
و ِهـِگل آلمانـی »فلسـفه تاریخ« را بـا آوردن چنین 
مثـال هـا از تاریـخ طوالنی ایـران اثبات کرده اسـت 
که شـرایط آمادگـی برای تکرار رویدادهـا باید درس 
بزرگـی برای هر دولتمرد و سیاسـتمدار در گوشـه و 

کنـار جهان باشـد.

صدای مردان
نوشته حمید امجد راهی بازار شده است.

کتاب

سال گذشته در این تاریخ پیام ما
 به دود شدن سوخت بی تدبیری 

پرداخته است.

سال گشت


