
سفر و »دورهمی« را چه کسی 
باید محدود کند؟

2

3

با وجود تأکید کارشناسـان بهداشـت بر ضرورت متوقف سـاختن سـفرها و 
تجمع هـا بـرای کنتـرل بیمـاری کرونا، به علـت ناهماهنگی میـان مقام های 
مسـوول، و اکتفـا بـه خواهـش و توصیه، یـا فقط به علت سرسـری گرفتن 
ماجـرا، کاهـش مؤثـری در حجـم سـفرها دیـده نمی شـود. پیـدا اسـت که 
نقـش هدایتگـر دولـت و کاربسـت »اقتـدار مثبـت« کـه در برنامه ریزی ها و 
به ویـژه در مدیریـت بحـران انتظـار مـی رود، در ایـن مورد هم بسـیار ضعیف 
اسـت. در چنیـن وضعیت، برنامه ی »دورهمی« تلویزیون چـه پیامی دارد؟!
همه ی متخصصان و کارشناسـان بهداشـت می گویند که برای قطع حلقه ی 
انتقـال بیمـاری کرونـا باید سـفرهای درون شـهری و برون شـهری به شـدت 
کاهـش یابـد. بـه نظر می آید انجام سـفر که در جهان امروز بسـیار تشـویق 
می شـود، ایـن روزهـا بـا گسـترش دادن کرونـا بـه بخـش بزرگـی از جهان، 
دارد روی تاریـک خـود را بـه همـگان نشـان می دهـد! سـفرهای بی شـمار 
تفریحی، مصرف سـوخت های فسـیلی، این بدترین دشـمنان کره ی زمین 
را افزایـش داده اسـت. در ایـن میـان، سـفر بـا هواپیما بیشـترین سـوخت 
را بـه ازای هـر مسـافر بـه مصـرف می رسـاند و از سـوی دیگـر با کوتـاه کردن 
زمـان الزم بـرای طـی کـردن مسـیر، پیمایـش راه هـای دور را راحت تـر کرده 
که این خود سـبب بروز عارضه های ناخوشـایند جانبی مانند یکسان سـازی 
فرهنگ هـا و تحمیـل زبـان و آداب و الگـوی زندگـی اهالـی کشـورهای 
ثروتمنـد بـه سـرزمین های دیگـر هـم شـده اسـت. هتل هـا، خوراکخانه ها، 
و ویالهایـی کـه در پـی افزایـش جنون آمیـز سـفر، در شـهرها و روسـتاها یا 
بـر زمیـن کشـتزارها و باغ هـا و جنـگل و مرتـع سـبز می شـوند، وجاده هایی 
کـه بـا ترغیـب صورت گرفتـه از سـوی شـرکت های خودروسـازی سـاخته 
می شـوند، ضربه هایـی کاری بـر کره ی زمین اسـت. اثر تخریبی دیگرِ سـفر 
را در افزایـش مصـرف ظرف هـای دورانداختنـی و تولید زبالـه در مقصدهای 
گردشـگری می تـوان دیـد )بـه خوراکی هـای بسـته بندی شـده ی هواپیما و 

قطـار و اتوبوس هـا دقـت کرده ایـد؟!(.
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فرود ۲۰ هزار قطعه پرنده 
مهاجر در تاالب »کانی برازان«

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
مهاباد گفت: همزمان با آغاز کوچ 

بهاره پرندگان بیش از ۲۰ هزار قطعه 
پرنده مهاجر وارد تاالب بین المللی 
»کانی برازان« این شهرستان شدند.

اطالعیه استانداری 
خراسان رضوی درباره نبود 

امکان میزبانی از زائران
استانداری خراسان رضوی در 

اطالعیه ای ضمن تاکید بر رعایت 
توصیه های بهداشتی، اعالم کرد که با 

توجه به شیوع ویروس کرونا، خراسان 
رضوی، در ایام تعطیالت نوروز ۱۳۹۹ 

پذیرای زائران بارگاه منور رضوی و 
مسافران در سراسر استان نخواهد بود.

وجود ۲۰هزار شی مطالعاتی 
در مخزن موزه منطقه ای 

جنوب شرق کشور
معاون میراث فرهنگی سیستان و 
بلوچستان از وجود ۲۰هزار شیء 

مطالعاتی در مخزن موزه منطقه ای 
جنوب شرق کشور در زاهدان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
عباس محمدی

تهران
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بازار تاریخی زنجان تعطیل شد
فرماندار زنجان در نامه ای به رئیس اتاق اصناف 

دستور تعطیلی بازار تاریخی این شهر، مراکز 
خرید و پاساژها را داد.

وزیر کار:

به افرادی که درآمد ثابت ندارند، 

بسته حمایتی داده   می شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

دبیر سـتاد توسـعه فناوری های آب، خشکسـالی، 
فرسـایش و محیط زیسـت گفت: برای سـال آبی 
گذشـته تقریبـا 100 میلیـارد متـر مکعـب فرصـت 
 مدیریت داشـتیم که با آن خـوب برخورد نکردیم.
بـه گزارش ایسـنا نادرقلـی ابراهیمـی در خصوص 
گفـت:  ایـران  بـرای  آبخیـزداری  ضرورت هـای 
از مهمتریـن چالش هـای فـراروی توسـعه  یکـی 
توسـعه  بـه  اگـر  از طرفـی  اسـت.  آب  سـرزمین 
پایـدار ملـی نـگاه کنیـم نیـاز داریـم کـه بـه آب 

یـک نـگاه ویـژه داشـته باشـیم.

آنا
 : 

س
عک

دبیر ستاد توسعه فناوری های 
آب: برای سال آبی گذشته تقریبا 
۱۰۰ میلیارد متر مکعب فرصت 
مدیریت داشتیم که شاید به توان 
گفت با آن خوب برخورد نکردیم

بافرصتمدیریت

آبیسالگذشته

خوببرخوردنکردیم

45 و

مناقصـه عمومی 
امور نگهداری و تعمیر و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان های جنوبی دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت )بیمارستان سیدالشهداء رودبار شهدای قلعه گنج و امام حسین ع منوجان(

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه عمومی 
امــور نگهــداری و تعمیــر و راهبــردی تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی بیمارســتان هــای جنوبــی دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت 
ــار شــهدای قلعــه گنــج و امــام حســین ع منوجــان( اقــدام نمایــد. اشــخاص  واجدالشــرایط  )بیمارســتان سیدالشــهداء رودب
میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )۲۰۹8۰۹۱۱68۰۰۰۰7۳(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱۳۹8/۱۲/۲8

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR۱۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۹۲۰64۱۲5 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: 4۱۱۳۹۹8۱۳۱۹6

کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲۳586۰
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 786۱756447 ارســال نمایــد((
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

مناقصـه عمومی 
امور نگهداری وتعمیر و راهبردی تاسیسات مکانیکی 

و الکتریکی بیمارستان 21 فروردین کهنوج
ــق مناقصــه  ــون از طری ــا رعایــت قان ــی جیرفــت در نظــر دارد ب ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمان دانشــگاه عل

عمومــی امــور نگهــداری وتعمیــر و راهبــردی تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی بیمارســتان 21 فروردیــن کهنــوج اقــدام نماید. 
اشــخاص  واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام 

در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )۲۰۹8۰۹۱۱68۰۰۰۰7۲(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱۳۹8/۱۲/۲8

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR۱۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۹۲۰64۱۲5 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: 4۱۱۳۹۹8۱۳۱۹6

کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲۳586۰
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 786۱756447 ارســال نمایــد((
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
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بهسازی، ایمن سازی و روکش آسفالت 
محور فرعی الله زار، نارپ، دشتکار، نگار
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خانه حراسـت اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوری اسـالمی بعد از پل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر
زمان و مكان بازگشـایی پیشـنهادات : سـاعت ۸:30  روز سـه شـنبه 99/01/26 واقع در اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان كرمان سـایر اطالعات 

و جزئیات مربوطه در اسـناد و شـرایط مناقصه مندرج اسـت.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد  .

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه میباشد.
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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چالش قرنطینه 
سرلشگر باقری گفته از امروز روند خلوت سازی فروشگاهها و خیابان ها اجرایی می شود

 بسیاری از استان ها با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا از ورود مسافران به استان خود جلوگیری می کنند

از  ناشـی  کوویـد-19  بیمـاری  شـیوع 
مـاه  اواخـر  در  بـار  اولیـن  کروناویـروس 
دسـامبر در شـهر ووهان چین گزارش شـد 
و با گذشـت سـه مـاه، در حـال حاضر132 
کشـور و منطقـه در جهـان بـا ایـن بیماری 
درگیر هسـتند.تاکنون بیش از 13۸ هزار و 
5۸5 نفـر در جهـان بـه کروناویروس آلوده 
شـده و 50۸3 نفـر نیـز بـر اثـر ابتـال بـه 
بیمـاری کووید-19 ناشـی از ایـن ویروس 
جـان خـود را از دسـت داده انـد. همچنین 
تعـداد بهبودیافتـگان این بیمـاری 70 هزار 

و 720 نفـر اعـالم شـده اسـت.
برخـی کشـورها از ابتـدا به سـراغ قرنطینه 
تـالش  ایـران  جملـه  از  بعضـی  و  رفتنـد 

کـرد بـا همـکاری شـهروندانش قرنطینـه 
خودخواسـته خانگی را در دسـتور کار قرار 
دهـد. ارزیابـی از موفقیـت هر یـک از این 
سیاسـت ها مجـال دیگـری را می خواهـد. 
طرفـداران قرنطینـه شـهرها بر ایـن اعتقاد 
خروجـی  و  ورودی  بسـتن  کـه  هسـتند 
شـهرهای آلـودی باعث می شـود از حرکت 
سـفید  شـهرهای  سـمت  بـه  شـهروندان 
گرفتـه شـود و بـه نوعـی زنجیـره انتقـال 
ویـروس از بیـن مـی رود. مخالفـان ایـن 
طـرح امـا می گوینـد تجربـه چیـن در این 
ارتبـاط شکسـت خـورد و دیدیـم علیرغـم 
اسـتان های  بـه سـایر  ویـروس  قرنطینـه 
چیـن نیـز گسـترش پیـدا کـرد. امـا خوب 
یـا بـد کشـورهای غربـی هـم کـه امـروز با 
اپیدمـی کرونـا روبـرو هسـتند قرنطینـه را 

انتخـاب کرده انـد.

کشور باید قرنطینه می شود
مـردم  و  کارشناسـان  نقدهـای  از  یکـی 
دولـت  برنامه ریـزی  عـدم  متوجـه  امـا 
بـرای مصـون نگـه داشـتن کشـور در برابـر 
ویـروس کرونـا اسـت. آنهـا می گوینـد بـه 
هـر ترتیـب بایـد از انجـام هرگونـه پـرواز 
بـه چیـن از ابتـدای شـیوع کرونـا ویروس 
حمله هـا  می شـد.  خـودداری  ووهـان  در 
در  اسـت.  ماهـان  هواپیمایـی  متوجـه 
روزهـای گذشـته هواپیمایـی ماهـان نیز از 
خـود دفـاع کرده و گفته قصـد انجام پرواز 
بـه چیـن را نداشـته اسـت و در مـواردی 
کـه اینـکار را انجـام داده اسـت به دسـتور 
مسـتقیم دولـت بـوده اسـت. آنگونـه کـه 
در جوابیـه هواپیمایـی ماهـان بـه روزنامه 
کـه  شـده  نوشـته  اسـت  آمـده  شـرق 
ماهان ایـر بـرای ترابـری ایرانیـان جامانده 
در چیـن بـه این کشـور پـرواز کرده اسـت 

کاالهـای  حمـل  کار  مـوارد  بقیـه  در  و 
ضـروری از چیـن را انجام داده اسـت که 

زیـر نظـر دولـت انجـام شـده اسـت. 
ایـن پاسـخ امـا بـرای کمیسـیون اصـل 
کافـی  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نـود 
نبـوده اسـت. سـخنگوی ایـن کمیسـیون 
متهـم  هواپیمایـی  سـازمان  کـه  گفتـه 
ردیـف اول ورود کرونـا بـه کشـور اسـت. 
سـخنگوی کمیسـیون اصـل نـود مجلس 
شـورای اسـالمی گفـت: موضـوع تـداوم 
پـرواز برخـی ایرالین هـا بـه چیـن را در 
سـازمان  از  تفحـص  و  تحقیـق  قالـب 

خواهـد کـرد. دنبـال  هواپیمایـی 
ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  پارسـایی  بهـرام 
اظهـار کـرد: مـا پیـش از ایـن تحقیـق و 
تفحـص از سـازمان هواپیمایـی و سـقوط 
هواپیماهـا در ایـران را بـه هیـات رییسـه 
مجلـس ارائـه کـرده بودیم که ایـن تحقیق 
و تفحـص بـه کمیسـیون مربوطـه ارجـاع 
شـده اسـت، هـر زمـان ایـن موضـوع در 
کمیسـیون مطـرح شـود یـک بنـد دیگـر 
بـه آن اضافـه خواهیـم کـرد که مربـوط به 
پـرواز ایرالین هـا بـه چیـن بعـد از شـیوع 

کرونـا اسـت.
جلسـات  احیانـا  اگـر  البتـه  افـزود:  وی 
داریـم  انتظـار  نشـود،  تشـکیل  مجلـس 
قـوه قضاییـه راسـا بـه ایـن موضـوع ورود 
کنـد زیـرا مـا معتقدیـم اتهـام ایـن افـراد 
ماسـک  اسـت کـه  کسـانی  از  سـنگین تر 
ردیـف  متهـم  واقـع  در  احتـکار می کننـد. 
وارد کـردن  بـا  هسـتند کـه  اول کسـانی 
ویـروس کرونـا بـا جـان و سـالمتی مردم 

بـازی کردنـد.

ماموریت سرلشگر باقری
حکمـی  در  رهبـری  بـود کـه  شـنبه  پنـج 
مسـلح  نیروهـای  سـتاد کل  رییـس  بـه 
دسـتور داد قـرارگاه بهداشـتی درمانـی در 
باقـری  سرلشـگر  راه انـدازی کنـد.  کشـور 
در اولیـن روز پـس از حکـم گفـت: روال 
خلـوت سـازی شـهرها از امـروز شـنبه 2۴ 
اشـاره  بـا  باقـری  آغـاز می شـود.  اسـفند 

بهداشـتی  قـرارگاه  تصمیمـات  دیگـر  بـه 
و درمانـی امـام رضـا)ع( تصریـح کـرد: از 
جملـه تصمیمـات دیگر این بود کـه کمیته 
انتظامـی و امنیتـی مـا بـه همـراه وزارت 
خلـوت کـردن  روال  اسـتانداران  و  کشـور 
کـه  جاده هـا  و  خیابان هـا  فروشـگاه ها، 
بـا تصمیـم ملـی اتخـاذ می شـود را انجام 
سـاعت   2۴ در  هـم  کار  ایـن  می دهنـد. 
(سـازماندهی  امـروز  از  یعنـی   ( آینـده 

خواهـد شـد.
ظـرف  می دهـد:  ادامـه  باقـری  سرلشـگر 
یـک هفتـه تـا 10 روز آینـده کل ملت ایران 
یـک بـار از طریق فضای مجـازی و تماس 
تلفنـی و در صـورت ضـرورت، بسـیار اندک 
بـا مراجعـه مـورد رصـد قـرار مـی گیرنـد و 
افـراد مشـکوک بـه بیمـاری مشـخص می 

. ند شو
وی ادامـه داد: کسـانی مشـکوک نیسـتند 
بـه منـزل خـود بازخواهنـد گشـت. مـوارد 
مشـکوک بـه بیمـاری کرونا بایـد در مراکز 
مقدماتـی بایـد مـورد معاینـه و رسـیدگی 

معاینـه قـرار بگیرنـد.
بـا  مسـلح  نیروهـای  سـتاد کل  رییـس 
جلسـه  ایـن  مصوبـات  دیگـر  بـه  اشـاره 
اظهـار داشـت: مقـرر شـد تـا هـزار مـورد 
بخـش  بـه  سـایر  یـا  ثابـت  درمانـگاه 
کمـک کنیـم  کشـور  در سراسـر  کشـوری 
تـا در ایـن رصـد، معاینـه بالینـی صـورت 
گیـرد و مـواردی کـه بـا دارو یـا واگـذاری 
اسـت،  الزم  محافظتـی  لـوازم  و  ماسـک 

تمـام  بـا  درمـان  حـوزه  در  شـود.  انجـام 
بـود. خواهیـم  درخدمـت  تـوان 

قرنطینه غیر رسمی
مبـارزه  سـتادهای  مصوبـات  بـه  نگاهـی 
اسـتانداران  می دهـد  نشـان  کرونـا  بـا 
بـه  تدابیـری  اتخـاذ  بـا  فرمانـداران  و 
سـمت قرنطینـه غیـر رسـمی اسـتان های 
خـود پیـش می رونـد. چیـزی کـه از روز 
وجـود  مردمـی  درخواسـت های  در  اول 
نصـب  بـا  اسـتان ها  از  بسـیاری  داشـت. 
اسـتان های  خروجـی  در  بیلبوردهایـی 
هـم مرز خـود اعـالم کرده انـد نمـی توانند 
در  باشـند.  ورودی  مسـافران  پذیـرای 
برخـی مصوبـات اسـتان ها همچنیـن آمده 
اسـت در مرزاهـای ورودی اسـتان از ورود 
خودروهـای بـا پـالک غیربومـی جلوگیری 
شهرسـتان ها  در  مصوبـه  ایـن  می شـود. 
نیـز قـرار اسـت اجرایـی شـود. همچنیـن 
تـردد خودروهـا در سـطح شـهرها بـا طرح 
زوج فـرد محـدود شـده و کسـبه بـا توجه 
بـه نـوع کاال یا خدماتـی که ارائـه می دهند 
بـه صـورت شـیفتی می تواننـد در محل کار 

خـود حاضـر شـوند. 
توانسـته  مصوبه هـا  ایـن  کـه  هرچنـد 
بخشـی از نگرانـی مـردم را کـم کنـد امـا 
بـه نظـر می رسـد رونـد تصمیم گیـری در 
بـا کنـدی  کشـور در بخـش خـرد و کالن 
از  ویـروس  کرونـا  و  می شـود  انجـام 
اسـت. تـر  جلـو  دولتـی  تصمیم گیـران 

ته
نک

نگاهـی بـه مصوبـات سـتادهای مبـارزه بـا کرونـا نشـان می دهـد 
اسـتانداران و فرمانـداران بـا اتخـاذ تدابیـری بـه سـمت قرنطینـه غیر 
رسـمی اسـتان های خـود پیـش می رونـد. چیـزی کـه از روز اول در 
درخواسـت های مردمـی وجـود داشـت. بسـیاری از اسـتان ها با نصب 
بیلبوردهایـی در خروجـی اسـتان های هـم مـرز خـود اعـالم کرده انـد 
نمـی تواننـد پذیـرای مسـافران ورودی باشـند. در برخـی مصوبـات 
اسـتان ها همچنیـن آمـده اسـت در مرزاهـای ورودی اسـتان از ورود 
خودروهـای بـا پـالک غیربومـی جلوگیـری می شـود. ایـن مصوبه در 
شهرسـتان ها نیز قرار اسـت اجرایی شـود. همچنین تـردد خودروها در 
سـطح شـهرها با طـرح زوج فرد محدود شـده و کسـبه با توجـه به نوع 
کاال یـا خدماتـی کـه ارائـه می دهنـد بـه صـورت شـیفتی می توانند در 

محـل کار خـود حاضر شـوند. 

گزارش
علیرضا ابراهیمی

کریم همتی سرپرست جمعیت هالل احمر شدپیام خبر
دکتر کریم همتی با حکم رییس جمهور به عنوان سرپرست جمعیت هالل احمر منصوب شد.

سنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی وزارت بهداشـت از شناسایی 
مـوارد جدیـد و قطعـی ابتـال بـه کرونـا 
در کشـور طـی 2۴ سـاعت گذشـته خبر 

داد.
دکتـر کیانـوش جهانپـور گفـت: از ظهـر 
بـر  و  روز جمعـه  تـا  پنـج شـنبه   روز 
 12۸9 آزمایشـگاهی،  نتایـج  اسـاس 
مـورد بیمـار جدیـد مبتـال بـه کوویـد19 
در کشـور شناسـایی شـد و کل مبتالیان 
بـه ایـن بیمـاری در کشـور بـه 11 هزار و 

36۴ نفـر افزایـش یافـت.
خوشـبختانه  گفـت:  همچنیـن  وی 
مبتـال  بیمـاران  از  نفـر   3529 تاکنـون 
بـه کوویـد19 بهبـود یافتـه و ترخیـص 

ند. شـده ا
در  متاسـفانه  داد:  ادامـه  جهانپـور 
طـول 2۴ سـاعت گذشـته، ۸5 نفـر از 
مبتالیـان جدیـد کوویـد19 جـان خـود 
جـان  مجمـوع  و  دادنـد  دسـت  از  را 
بـه  کشـور  در  بیمـاری  ایـن  باختـگان 

مـوارد  افـزود:  وی  رسـید.  مـورد   51۴
جدیـد ابتـال بـه بیمـاری کوویـد-19 در 
کشـور بـه تفکیـک اسـتان نیـز بـه این 
مـورد   303 بـا  تهـران  اسـت؛  ترتیـب 
جدیـد، قـم بـا ۴2 مـورد جدید، گیـالن 
بـا 71 مـورد جدید، اصفهان بـا 110 مورد 
جدیـد، البـرز 6 مـورد جدیـد، مازنـدران 
 ۴۸ بـا  مرکـزی  جدیـد،  مـورد   192
مـورد جدیـد، قزویـن 12 مـورد جدیـد، 
سـمنان 3۸ مـورد جدیـد، گلسـتان 21 
مـورد جدیـد، خراسـان رضـوی 110 مورد 
جدید، فـارس 33 مورد جدید، لرسـتان 
25 مـورد جدیـد، آذربایجـان شـرقی با 
97 مـورد جدید، خوزسـتان بـا 15 مورد 

جدیـد بـوده اسـت.

بیش از ۱۱ هزار ابتال 
و ۵۱۴ فوتی کرونا در کشور

تعطیلی مجلس به نفع 
مردم نیست

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد کـرد: تعطیلـی پارلمـان به نفع 
مـردم نیسـت چـرا که بـا وجود مجلـس بسـیاری از تصمیمـات راحت تر گرفته می شـود.
مصطفـی کواکبیـان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره شـیوع بیماری کرونا در کشـور گفت: 
بـا شـیوع بیمـاری کرونـا تعـدادی از هموطنـان مـا جـان خـود را از دسـت داده انـد که این 

اتفـاق سـخت و ناگوار اسـت بـه بازماندگان ایـن جان باختگان تسـلیت می گوییم.
نماینده مردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به تالش کادر درمان و پزشـکی 
کشـور در مبـارزه بـا کرونـا، بیان کرد: پزشـکان، پرسـتاران و کادر درمان کشـور امـروز در خط 
مقـدم مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در حـال جهـاد هسـتند و مدافـع واقعـی سـالمت مردم 
محسـوب می شـوند. همچین باید از قرارگاه بهداشـتی و درمانی نیروهای مسـلح، بسـیج 
و سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا که ایـن روزها بـرای سـالمتی مـردم از هیـچ کاری فروگذار 

نیسـتند، تشکر کنیم.
وی تاکیـد کـرد: مـردم امسـال عید را در خانه هایشـان بمانند و به توصیه های بهداشـتی و 
پزشـکی عمل کنند. مسـافرت نرونـد از حضور در اجتماعات بپرهیزند چـرا که قطع زنجیره 

انتقـال عـدم حضور در میان اجتماع اسـت.
کواکبیـان بـا بیان این کـه نباید با بیماری کرونا به صورت جناحی و سیاسـی برخورد شـود، 
گفـت: عـده ای بـه دنبال این هسـتند که حتمًا باید ریاسـت سـتاد را رئیس جمهور برعهده 
بگیـرد؛ درحالـی کـه معتقدم اگر دلسـوز حل مشـکالت مردم هسـتیم باید همه دسـت به 

دسـت هـم دهیم و تصمیمات سـتاد ملـی مبارزه با کرونـا را تبعیت کنیم.

دولت

جامعه

جامعه

سیاست

صندوق بین المللی پول مسووالنه عمل کند

عادی شدن ساعت کار ادارات اشتباه است

مردم متوجه عمق فاجعه کرونا باشند

 سران قوا برای مقابله با کرونا پای کار بیایند

ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 
از  توییتــری  پیامــی  در 
مرکــزی  بانــک  درخواســت 
ایــران از صنــدوق بیــن المللــی 
ــارزه  ــی در مب ــزار ســریع مال ــرای اســتفاده از اب ــول ب پ
ــی  ــن الملل ــدوق بی ــت: صن ــر داد و گف ــا خب ــه کرون علی
پــول بایــد در طــرف درســت بایســتد و مســووالنه عمــل 

ــد. کن
بــه گــزارش روز پنجشــنبه اداره کل اطالع رســانی و امــور 
ســخنگویی وزارت امــور خارجــه، محمدجــواد ظریــف در 
ــول  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــود از صن ــر خ ــاب توئیت حس
درخواســت کــرد تــا بــا توجــه به شــرایط ویــژه ایــران در 

مبــارزه بــا کرونــا، ایــران را از طریــق ابــزار ســریع مالــی 
مــورد پشــتیبانی قــرار دهــد.

در ایــن پیــام آمــده اســت: خانــم کریســتینا گئورگیــوا 
مدیــر اجرایــی صنــدوق بین المللــی پــول گفتــه اســت 
کشــورهایی کــه تحــت تاثیــر کوویــد-19 قــرار گرفته انــد،  
از طریــق »ابــزار ســریع مالــی« مــورد پشــتیبانی قــرار 
خواهنــد گرفــت.  بانــک مرکــزی ما خواســتار دسترســی 
فــوری بــه ایــن امــکان اســت. ظریــف در ادامــه اظهــار 
ــات  ــول و هی ــی پ ــدوق بین الملل ــرد: صن ــدواری ک امی
مدیــره آن بایــد بــه وظایــف صنــدوق پایبنــد باشــند، در 

طــرف درســت بایســتند و مســئوالنه عمــل کننــد.

در  بایـد  دولـت  گفـت:  مجلـس  نماینـده  یـک 
ایـن ویـروس هسـتند و  اسـتان هایی کـه درگیـر 
شـرایط در آنجـا حـاد اسـت، تدابیـر ویـژه ای اتخـاذ 

کنـد.
محمد اسـماعیل سـعیدی نماینـده ی  مـردم تبریز، 
آذرشـهر و اسـکو در گفت وگـو بـا خبرنگار ایلنا، درخصـوص آخرین اقدامـات صورت گرفته 
در ایـن اسـتان، گفـت: بـا توجـه به اینکه مشـکل یک مشـکل ملـی و فراملی اسـت و از 
آنجـا کـه ویـروس پدیـده ای نیسـت که مختص یـک جغرافیای خاص باشـد، لـذا همان 
ابتـدای تاییـد ویـروس در کشـور تدابیـری از سـوی مسـئوالن مربوطـه بـه ویـژه در حوزه 
بهداشـت و درمـان، اتخـاذ شـد و خوشـبختانه تبریز و آذربایجان شـرقی توانسـت جلوی 

رشـد صعـودی ایـن ویـروس را گرفته و مانع از انتشـار سـریع آن در اسـتان شـوند.
وی ادامـه داد: از نظـر آمـوزش هـم بـرای مـردم و هـم مجموعه هایی که می توانسـت در 
جلوگیـری و پیشـگیری از اتشـار ویـروس موثر باشـد، اقداماتی صـورت گرفت. همچنین 
مکان هایـی ماننـد؛ دانشـگاه ها، مـدارس، نمـاز جمعـه و همینطـور سـایر مکان هایـی کـه 
مختص تجمع افراد بود، تعطیل شـد. از سـوی دیگر آموزش ها و مسـائل بهداشـتی هم 

بـه خوبـی به تمام مـردم رسـید و آموزش داده شـد.
نماینـده مـردم تبریـز بـا بیـان ایـن کـه در شـرایط خطرناکـی نیسـتیم، بیـان داشـت: 

خوشـبختانه مـردم در زمینـه  اقدامـات کنترلـی با مسـئوالن همراهی کردنـد و نتیجه این 
امـر آن شـد کـه مسـئله ویـروس اکنـون هـم از نظر روانـی و هـم از نظر واقعیـت موجود 
در جامعـه کنتـرل شـده و در شـرایط خطرناکـی نیسـتیم کـه ایـن یک گام مثبت اسـت.
وی افـزود: مـردم درخصـوص آمـار و اطالعـات تعـداد مبتالیـان و بسـتری شـده هـا 
کمـی تردیـد داشـتند و همچنیـن از انتشـار سـریع ایـن ویروس نگـران بودند کـه برخی 
از شـایعات در فضـای مجـازی منتشـر شـده بـود، لـذا از مـردم می خواهیـم درخصـوص 
آمارهـا بـه مسـئوالن اعتمـاد کننـد و توصیه هـای مسـئوالن را انجـام دهنـد تا بـا زحمات 
و تالش هـای عزیـزان مـا کـه شـبانه روزی در مراکـز خدماتـی و بهداشـت درمـان در حال 

فعالیـت هسـتند، ان شـاءهللا بتواننـد ایـن ویـروس را ریشـه کن کننـد.
سـعیدی در بخـش دیگـر ایـن گفت وگـو درخصوص عملکـرد دولـت در مواجهه بـا بحران 
شـیوع ویـروس کرونـا، گفـت: دولت باید در اسـتان هایی کـه درگیر این ویروس هسـتند 
و شـرایط در آنجا حاد اسـت، تدابیر ویژه ای اتخاذ کند، همچنین سـتادی که برای مبارزه 
بـا کرونـا در کشـور تشـکیل شـده بایـد در ایـن خصـوص نظـر فنـی و تخصصـی بدهد و 
خـدای نکـرده اجـازه ندهیم کـه در این موضوع برخورد سیاسـی صورت گیرد، این مسـاله 
امـروز بـا جـان مردم سـروکار دارد و نمی شـود آن را مشـمول مسـائل سیاسـی کـرد، باید 
دولـت و مسـئوالن مرتبـط در اسـتان هایی کـه شـرایط حـاد و نگران کننـده اسـت، تدابیر 

ویژه ای اتخـاذ کنند.

یـک عضـو کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس بـا بیـان اینکـه مـردم 
متوجـه عمـق فاجعـه ای که در 
کشـور در حـال رخ دادن اسـت 
نیسـتند، گفت: امسـال در آسـتانه سـال نو در خانه بمانیم، 
خریـد عیـد نکـرده و از مسـافرت کـردن بپرهیزیـم، ایـن 
محدودیـت هم باید توسـط مسـئولین و مقامـات انتظامی 
و امنیتی اعمال شـود.طیبه سیاوشـی در گفت وگو با ایسنا، 
بـا تاکیـد بر لـزوم پرهیز از هرگونـه تردد و سـفر غیر ضرور 
توسـط مردم در شـرایط کنونی، درباره مدیریـت کردن زمان 
خانـه مانـدن گفت: مـا در این خصـوص در حـوزه فرهنگی 
دچـار یـک معضـل هسـتیم؛ در واقـع مـا بـه بخـش های 

خصوصـی و غیـر دولتی اجـازه ندادیـم که بتواننـد در حوزه 
سـرگرمی چـه به شـکل اجتماعـی و خـارج از منـزل و چه 
به شـکل داخل منزل فعال باشـند؛ به همین دلیل بیشـتر 
سـرگرمی فردی مـردم در فضای مجازی تولیـدات خارجی 

بـوده و تولیـدات داخلـی در ایـن باره محدود اسـت.
وی افـزود: مـردم بایـد توجـه کنند امسـال سـالی متفاوت 
اسـت در واقـع نه خریـد عید نوروز معنـا دارد و نه ترددهای 
غیـر ضـروری؛ رادیـو و تلوزیـون اگرچـه دیـر ولـی در ایـن 
خصـوص اطـالع رسـانی می کند و مراکـز  مذهبی و دولتی 
هـم مسـائل را متذکـر مـی شـوند امـا مـردم هنـوز متوجه 
عمـق فاجعـه ای کـه در کشـور در حـال رخ دادن اسـت، 

نیستند.

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی مقابلــه 
بــا ویــروس کرونــا را نیازمنــد هــم افزایی و 
همــکاری دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف 
خوانــد و گفــت: ورود ســران قــوا بــه مقولــه 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا گره هــای موجــود در ایــن زمینــه را بــاز می کنــد.

ــگار سیاســی  ــا خبرن ســید جــواد حســینی کیا روز پنجشــنبه در گفت وگــو ب
ایرنــا خاطرنشــان کــرد: بیمــاری کرونــا عمــال کســب و کار مــردم را تطعیــل 
کــرده و باعــث رکــود در حوزه هــای مختلــف از جملــه حــوزه صنعــت شــده  

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش صنعــت کشــور بــا تعطیلــی و رکــود مواجــه شــده، 
ــن بخــش شــد و  ــرای ای ــی ب خواســتار لحــاظ شــدن معافیت هــای مالیات
از دولــت خواســت ســود وام هــای اعطایــی بــه بخــش صنعــت را در ایــن 
مقطــع ببخشــد. عــالوه بــر ایــن دولــت بــرای ســرپا مانــدن صنایــع در تامین 
ســرمایه در گــردش آنهــا اهتمــام جدی تــری داشــته باشد.حســینی کیا بــه 
احتمــال بــروز اپیدمی هــا و بیماری هــای مشــابه در ســال های آینــده 

اشــاره کــرد و گفــت: شــیوع ویــروس کرونــا باعــث ایجــاد بــازار ســیاه بــرای 
مــواد ضدعفونی کننــده و ماســک و دیگــر لــوازم بهداشــتی شــد و مــردم از 
ایــن نظــر در تنگنــا قــرار گرفتنــد و الزم اســت تدبیــری اندیشــیده شــود تــا 
در آینــده و در صــورت اتفاقــات مشــابه ایــن کمبودهــا وجــود نداشــته باشــد.
ــا  ــا بــه کشــور را ب وی، شــرایط بوجــود آمــده در نتیجــه ورود ویــروس کرون
وجــود همــه زیان هــای وارده فرصتــی دانســت تــا بتــوان بــرای بحران هــای 
بزرگ تــر آمــاده شــد و افــزود: بایــد تــالش کنیــم بــا دوراندیشــی و 
ــن  ــل چنی ــور در مقاب ــدن کش ــینه ش ــرای واکس ــا را ب ــن بحران ه ــر ای تدبی

ــم. ــت کنی ــه فرص ــل ب ــی تبدی وضعیت های
ــرد: وزارت  ــح ک ــورای اســالمی تصری ــس ش ــنقر در مجل ــردم س ــده م نماین
صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی باید 
ــن  ــم و از همی ــاز داری ــزی نی ــه چی ــا چ ــه در بحران ه ــد ک ــزی کنن برنامه ری
االن بــرای 50 ســال آینــده افــق و چشــم انداز داشــته باشــند تــا از گیرافتــادن 

مــردم در چنیــن تنگناهایــی پیشــگیری شــود.

سنا
 ای

س:
عک

شـیوع بیمـاری کوویـد-19 ناشـی از کروناویـروس اولیـن 
بـار در اواخـر مـاه دسـامبر در شـهر ووهـان چیـن گـزارش 
شـد و بـا گذشـت سـه مـاه، در حـال حاضـر132 کشـور و 
منطقـه در جهـان بـا ایـن بیمـاری درگیـر هسـتند. تاکنون 
بیـش از 13۸ هـزار و 5۸5 نفـر در جهـان بـه کروناویروس 
آلـوده شـده و 50۸3 نفـر نیـز بـر اثـر ابتـال بـه بیمـاری 
کوویـد-19 ناشـی از ایـن ویـروس جـان خـود را از دسـت 
داده انـد. همچنیـن تعـداد بهبودیافتـگان ایـن بیمـاری 70 

هـزار و 720 نفـر اعـالم شـده اسـت.

معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه 
بـا اشـاره بـه دو اقدام اصلـی دولـت در مقابله بـا کرونا تصریح 
کـرد: تاکنـون 1600 میلیاردتومـان بـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونـا و دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور پرداخـت شـده 
اسـت.»محمدباقر نوبخـت« در توییتـی تصریـح کـرده اسـت: 
 افـزون بـر کمـک بـه معیشـت گروه هـای آسـیب پذیر، اقـدام 
دیگـر دولـت بـرای مقابلـه بـا  #کرونـا، تقویـت نظام بهداشـت 
و درمـان بـرای خدمـت بـه مـردم بوده اسـت کـه تاکنـون 1600 
میلیاردتومـان بـه سـتاد ملـی مقابلـه با کرونـا و دانشـگاه های 

علـوم پزشـکی کشـور پرداخـت شـده اسـت.

شیوع »کووید-۱۹« 
در ۱۳۲ کشور

 ۱6۰۰ میلیارد تومان برای 
مقابله با کرونا پرداخت شد

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در پیـام توئیتـری خـود بـه 
دسـتور رئیـس جمهـوری مبنـی بـر حمایت ویـژه از اقشـار کم 
درآمد اشـاره کرد و نوشـت: به تمام کسـانی که شـغل خاص با 
درآمـد ثابـت ندارند، در اسـفند ماه یک بسـته حمایتی پرداخت 
مـی شـود.»محمد شـریعتمداری« نوشـت: حمایـت از اقشـار 
کـم درآمـدی کـه درآمد ثابـت ندارنـد از مهم تریـن اولویت های 
ماسـت؛  بر این اسـاس با دسـتور مهم رئیس جمهور و همراهی 
سـازمان برنامه به تمام کسـانی که شـغل خاص با درآمد ثابت 

ندارنـد، در اسـفند یـک بسـته حمایتی پرداخت می شـود.

سـخنگوی وزارت خارجه کشـورمان در واکنش بـه اظهارات اخیر 
دونالـد ترامـپ مبنـی بـر اینکه مـا در آمریـکا بهترین پزشـکان 
جهـان را داریـم  و بـه ایران پیشـنهاد کمک داده ایـم ، تاکید کرد: 
ایران نیازی به پزشـکان آمریکایی ندارد سید عباس موسوی در 
صفحـه تویتر خود در این زمینه نوشـت: »بهتریـن، کارآمدترین 
و شـجاع تریـن  کادر درمانی جهـان را داریم و نیازی به پزشـک 
آمریکایـی نداریـم. بجـای دلسـوزی ریاکارانـه و فخرفروشـی 
مشـمئز کننده،  ترویسـم اقتصادی و  تروریسم درمانی را متوقف 
کنیـد تا دارو و تجهیزات پزشـکی بـه کادر درمانی و مـردم  ایران 

برسـد. ضمنا، مـردم آمریکا را هـم دریابید!«

به افرادی که درآمد ثابت ندارند، 
بسته حمایتی داده می شود

نیازی به پزشک 
آمریکایی نداریم
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

اطالعیه استانداری خراسان رضوی درباره نبود امکان میزبانی از زائرانبازار تاریخی زنجان تعطیل شد 

بـــه  نامـــه ای  در  زنجـــان  فرمانـــدار 
ـــی  ـــتور تعطیل ـــاف دس ـــاق اصن ـــس ات رئی
بـــازار تاریخـــی ایـــن شـــهر، مراکـــز 

خریـــد و پاســـاژها را داد.
ــی اداره کل  ــط عمومـ ــل از روابـ ــه نقـ ــا بـ ــراث آریـ ــزارش میـ ــه گـ بـ
ــان،  ــتان زنجـ ــتی اسـ ــع دسـ ــگری و صنایـ ــراث فرهنگـــی، گردشـ میـ
ـــرای  ـــران ب ـــقف ای ـــازار مس ـــن ب ـــی تری ـــان، طوالن ـــی زنج ـــازار تاریخ ب
پیشـــگیری از انتشـــار ویـــروس کرونـــا از روز جمعـــه 23 اســـفند 98 

تعطیـــل شـــد.
ــه  ــا بـ ــت: »بنـ ــوص گفـ ــن خصـ ــته در ایـ ــگری روز گذشـ ــا عسـ رضـ
ــب  ــان و تصویـ ــتان زنجـ ــکی اسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــت دانشـ درخواسـ
ـــل  ـــردا تعطی ـــان از ف ـــازار زنج ـــا ب ـــا کرون ـــارزه ب ـــت و مب ـــتاد مدیری س

» . د می شـــو
او ادامـــه داد: »ایـــن تعطیلـــی بـــه غیـــر از واحد هـــای عرضـــه ارزاق 
ـــر  ـــای غی ـــامل واحد ه ـــی ش ـــت و تعطیل ـــی اس ـــواد غذای ـــی و م عموم

ــود.« ــروری می شـ ضـ
ــا  ــان بـ ــازار زنجـ ــی بـ ــه تعطیلـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــئول بـ ــن مسـ ایـ
همـــکاری هیئـــت امنـــای بـــازار صـــورت گرفتـــه، اظهـــار کـــرد: »بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن تعطیلـــی یـــک درخواســـت صنفـــی بـــوده و 
هیـــأت امنـــای بـــازار نیـــز مشـــارکت خوبـــی در ایـــن زمینـــه دارنـــد، 
ــته  ــود نداشـ ــیر وجـ ــار مـــی رود مشـــکل خاصـــی در ایـــن مسـ انتظـ

باشـــد.«
فرمانـــدار زنجـــان بـــا بیـــان اینکـــه واحدهایـــی کـــه تعطیـــل 
نمی کننـــد در جایـــگاه نخســـت بایـــد بـــه افـــکار عمومـــی پاســـخگو 
باشـــند، چـــرا کـــه امـــروز برخـــی جـــان خـــود را در دســـت گرفتـــه و 
ــا  ــورد بـ ــی برخـ ــرد: »پیش بینـ ــوان کـ ــتند، عنـ ــاد هسـ ــال جهـ در حـ

واحد هـــای متخلـــف نیـــز در دســـتور کار قـــرار دارد.«
ــتاد  ــه سـ ــومین جلسـ ــان در سـ ــتاندار زنجـ ــز اسـ ــن نیـ پیـــش از ایـ
ـــتان از  ـــن اس ـــرد ای ـــالم ک ـــا اع ـــتان صراحت ـــفر اس ـــات س ـــی خدم اجرای

پذیـــرش مســـافران معـــذور اســـت. 

در  رضـــوی  خراســـان  اســـتانداری 
اطالعیـــه ای ضمـــن تاکیـــد بـــر رعایـــت 
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــتی، اع ـــای بهداش توصیه ه
بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا، 
ـــارگاه  ـــران ب ـــرای زائ ـــوروز 1399 پذی ـــالت ن ـــام تعطی خراســـان رضـــوی، در ای

منـــور رضـــوی و مســـافران در سراســـر اســـتان نخواهـــد بـــود.
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل 
ـــن  ـــوی، مت ـــان رض ـــتی خراس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش میراث فرهنگ
ـــفندماه  ـــنبه 22 اس ـــه روز پنجش ـــوی ک ـــان رض ـــتانداری خراس ـــه اس اطالعی
ـــا  ـــران؛ ب ـــریف ای ـــت:»مردم ش ـــرح اس ـــن ش ـــه ای ـــده، ب ـــر ش 1398 منتش
ـــرار  ـــت ق ـــای دول ـــدر اولویت ه ـــردم در ص ـــالمت م ـــه س ـــه اینک ـــت ب عنای
ـــا،  ـــا کرون ـــی مبـــارزه ب ـــتاد مل ـــالم س ـــاس اع ـــه بـــر اس ـــا ک دارد و از آنج
ـــم  ـــا را فراه ـــروس کرون ـــتر وی ـــیوع هرچه بیش ـــه ش ـــع زمین ـــه تجم هرگون
ــتانی  ــتاد اسـ ــه سـ ــر مصوبـ ــاند برابـ ــتحضار می رسـ ــه اسـ ــد، بـ می کنـ
ـــش رو،  ـــالت پی ـــام تعطی ـــا، در ای ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب ـــگیری و مقابل پیش

ــا،  ــل آپارتمان هـ ــا، هتـ ــامل هتل هـ ــی شـ ــن اقامتـ ــک از اماکـ ــچ یـ هیـ
ــران و  ــه زائـ ــانی بـ ــکان خدمت رسـ ــافرها و... امـ ــه مسـ ــا، خانـ کمپ هـ

مســـافران را نخواهنـــد داشـــت.
ـــر  ـــط دفت ـــری توس ـــم رهب ـــام معظ ـــفر مق ـــو س ـــالم لغ ـــه اع ـــه ب ـــا توج ب
معظـــم لـــه و برگـــزار نشـــدن مراســـم ســـخنرانی نـــوروزی معظـــم لـــه 
در جـــوار بـــارگاه منـــور رضـــوی، توصیـــه می شـــود دلـــدادگان خانـــدان 
ــای  ــانه ملـــی و فضـ ــه الســـالم از طریـــق رسـ ــارت علیـ عصمـــت و طهـ
مجـــازی، در لحظـــات تحویـــل ســـال جدیـــد، بـــا آســـتان منـــور امـــام 
ـــن آرزوی صحـــت  ـــان ضم ـــد.در پای ـــرار کنن ـــاط برق ـــه الســـالم ارتب رضـــا علی
ـــاوران  ـــه مج ـــالمی، ب ـــران اس ـــریف ای ـــت ش ـــاد مل ـــرای آح ـــالمتی ب و س
ــردد  ــه تـ ــه از هرگونـ ــود کـ ــد می شـ ــم تاکیـ ــوی هـ ــور رضـ ــارگاه منـ بـ
غیرضـــروری در ســـطح اســـتان و شـــهر مشـــهد مقـــدس خـــودداری نمـــوده 
ـــوری  ـــورت غیرحض ـــه ص ـــر را ب ـــرم مطه ـــال در ح ـــل س ـــای تحوی و برنامه ه
دنبـــال کنند.«پیـــش از ایـــن نیـــز اســـتاندار خراســـان رضـــوی وضعیـــت 

ایـــن اســـتان را اضطـــراری اعـــالم کـــرده بـــود.

 پیام
 میراث

سفر در بهار فاجعه ملی خواهد شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رفتن به سفر در بهار سال 99 را فاجعه ملی خواند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و 

اطالع رسانی وزارت فرهنگ  ارشاد اسالمی، سیدعباس صالحی در جدیدترین توئیت خود نوشت: »مطابق گزارش مرکز آمار ایران 
در فصل بهار 139۸، از حدود 25 میلیون خانوار ایرانی، 66 درصد حداقل یک سفر داشته اند و در حدود 103 میلیون سفر انجام 

شده است )البته هر فرد می تواند چند سفر انجام داده باشد(.

رنا
 ای

س:
عک

و  سـفر  دفاتـر  صنفـی  انجمـن  هیات مدیـره  رییـس 
گردشـگری اسـتان تهـران بـا درخواسـت از مـردم بـرای 
گفـت:  سـفرها،  کنسـلی  وجـوه  اسـترداد  در  همیـاری 
آژانس هـای مسـافرتی کـه پـول مـردم را عـودت نکرده انـد، 
بـه پلمـب تهدیـد شـده اند.امیرپویان رفیعی شـاد به ایسـنا 
گفـت: پـس از ابالغ دسـتورالعمل لغو سـفر از سـوی وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، بسـیاری از 
آژانس هـا بـدون کسـر جریمـه، وجـوه مسـافران انصرافـی 
را عـودت داده انـد، امـا تعـداد مطالبه گـران اسـترداد کامـل 
وجـه زیـاد اسـت. از همـه هموطنـان که قصد سـفر نوروزی 
داشـتند، درخواسـت می کنیم بـه طور کامل انصـراف ندهند 
و فقـط مطالبه گـر نباشـند، زمان سـفر را تغییـر دهند، چون 
ایرالین هـا، هتل هـا و کارگـزاران خارجـی و داخلـی، هنـوز 
پول هـا را عـودت نداده انـد کـه آژانس هـای مسـافرتی آن 
را کامـل بـه مـردم برگرداننـد.او دربـاره علـت رسـیدگی بـه 
شـکایات مـردم در انجمـن صنفی دفاتر خدمات مسـافرتی 
بـا وجـود آن کـه معـاون گردشـگری گفتـه بـود کمیتـه ای 
بـرای رسـیدگی بـه شـکایات در ادارات میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی هـر اسـتان بـه طـور ویـژه 
دسـتورالعمل  مطابـق  داد:  توضیـح  شـود،  تشـکیل  بایـد 
سـتاد سـفرهای نـوروزی، کمیتـه رسـیدگی به شـکایات در 
ادارات کلـی اسـتانی از 2۸ اسـفندماه آغـاز بـه کار می کنـد 
و تـا پایـان تعطیـالت فعـال اسـت، امـا تـا آن وقـت، بـه 
شـکایت ها و مراجعـات در انجمن هـای صنفـی هـر اسـتان 
رسـیدگی می شـود. مـا مطابـق دسـتورالعمل وزارت میـراث 
دفاتـر  تمـام  از  دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری 
خدمـات مسـافرتی خواسـته ایم وجـوه دریافتـی را بـدون 
کسـر جریمـه بازگرداننـد،  اما مسـاله این اسـت کـه برخی 
شـکایت ها دلیـل منطقی نـدارد، مثال مسـافری بـوده برای 
اواخـر فرودین مـاه بلیـت خریـده و حـاال کنسـل کـرده و 
مطالبـه وجه داشـته، درحالی کـه ضوابط دسـتورالعمل »لغو 
سـفر« آن زمـان را دربرنمی گیـرد و مسـافر اصـرار دارد وجه 

را بـدون کسـر جریمـه، کامـل دریافـت کنـد.

سوژه تهدید برخی 
آژانس ها به 

پلمب

مسجد تاریخی ورامین، تفریحگاه معتادان

78 اثر تاریخی ورامین فقط یک نیروی یگان حفاظتی

ــراث  ــر می ــروی انســانی دفت ــود نی کمب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ورامیــن باعــث شــده اســت تــا مســجد 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــع تاریخ جام
محلــی پــر تــردد بــرای افــراد معتــاد و 

ولگــرد تبدیــل شــود.
جامــع  مســجد  ایرنــا،  بــه گــزارش 
ورامیــن از نمونه هــای کامــل مســجد 
کــه  اســت  کشــور  ایوانــی  چهــار 
ــد  ــلطان محم ــان س ــاخت آن در زم س
دوره  در  و  آغــاز  اولجایتو)خدابنــده( 
فرزنــدش ابوســعید بهادرخــان، تکمیــل 

شــد و در شبســتان و گنبــد اصلــی 
آن ثبــت تاریــخ 722 و 726 هجــری 

قمــری دیــده مــی شــود.  
ایــن بنــا در ســال ۸15 هجــری قمــری 
در عهــد شــاهرخ تیمــوری مرمــت شــد.
ــه کاشــیکاری شــده ســر در حــرم  کتیب
ــه  ــا آی ــجد ب ــی مس ــتان اصل ــا شبس ی
ــالَه  یــَن آَمنــو اِذا ُنــودَی لِلصَّ هــَا الذَّ یــا َایُّ
ِمــن َیــوِم الُجمَعــه و کتیبــه بــاالی 
ــبُح  محــراب دور تــا دور حــرم، آیــه ُیسَّ
ــمواِت َو مــا ِفــی  للــه مــا فــِی السَّ

االَرض... نگاشــته شــده اســت.  
ــی ســردر  ــوس اصل ــر ق ــات زی ــن آی ای
ــتون  ــن دو س ــجد، همچنی ــی مس اصل
تزیینــی کــه از دو طــرف قــوس تــا بــاال 

و راس آن ادامــه پیــدا کــرده و در ســر 
ــد  ــم گنب ــوس نی ــر ق ــز زی ــرم نی در ح
کاشــیکاری از پایــه قــوس تــا راس آن 
ــد  ــل و همانن ــور کام ــه ط ــرف ب از دو ط
دارد.   وجــود  مســجد  اصلــی  ســردر 
شــگرف تریــن گچبــری هــای ایــن 
ــراب آن  ــراف مح ــاال و اط ــجد در ب مس
وجــود دارد کــه بــا نقش هــای اســلیمی 
گل و بوتــه بــه شــکل برجســته و کامــال 
ــن  ــی ایجــاد شــده، پیچیدگــی ای زیبای
ــه انســان  ــدری اســت ک ــه ق ــا ب طرح ه
ــد کــه  ــاور کن ــد ب ــی نمــی توان ــه راحت ب
قــدرت دســت یــک هنرمنــد، خالــق آن 

ــوده اســت. ب
در زمــان حاضــر بــه دور ســاختمان 

نقــش  دیــواری کشــیده شــده کــه 
در  البتــه  دارد  عهــده  بــه  را  حفــاظ 
گذشــته ایــن حصــار وجود نداشــته و در 
ســال های اخیــر، بــا اســتفاده از آجــر و 
ــراد  ــور اف ــی، مســیر عب ــای آهن حفاظ ه
ــراد  ــی بازهــم اف ــد ول را مســدود کرده ان
ــف  ــاعات مختل ــاد، در س ــرد و معت ولگ
عبــور  حفاظ هــا  ایــن  از  روز  شــبانه 
کــرده و وارد صحــن اصلــی مســجد 

. ند می شــو
ــر ایــن کــه  حضــور ایــن افــراد عــالوه ب
دار  را خدشــه  ایــن مســجد  حریــم 
ــه  ــاندن ب ــیب  رس ــکان آس ــد، ام می کن
ایــن اثــر مهــم تاریخــی را افزایــش 

می دهــد.
حاشــیه  ســاماندهی  طــرح  اجــرای 
ــه  ــن ک ــی ورامی ــع تاریخ ــجد جام مس
ــد  ــرا ش ــن اج ــهرداری ورامی ــط ش توس
نیــز نتوانســت از حضــور ایــن افــراد 
ــدادی از  ــر روز تع ــد ه در مســجد بکاه
ــان، توســط کادر اداری دفتــر میــراث  آن
فرهنگــی کــه در حاشــیه حیــاط شــمالی 
می باشــند،  مســتقر  جامــع  مســجد 
دســتگیر و بــه پلیــس تحویــل داده 
میــراث  دفتــر  رئیــس  می شــوند. 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ورامیــن گفــت: شهرســتان ورامیــن 7۸ 
ــت  ــده در فهرس ــت ش ــی ثب ــر تاریخ اث
ــت از  ــرای حفاظ ــه ب ــی دارد ک ــار مل آث
ــگان  ــروی ی ــک نی ــط ی ــار فق ــن آث ای

حفاظتــی وجــود دارد.
ایــن یــک  افــزود:  ژیــال خــدادادی 
نفــر قطعــا نمی توانــد کار سرکشــی و 
ــای  ــار و محوطه ه ــت آث ــی وضعی بررس
تاریخــی شهرســتان را انجــام دهــد و از 

ایــن رو، ســه نیــروی اداری شهرســتان، 
بــه صــورت روزانــه نســبت بــه سرکشــی 
ــع  ــجد جام ــف مس ــق مختل ــه مناط ب
ــادی  ــه از وســعت بســیار زی ــن ک ورامی
ــا  ــد ت ــدام می کنن ــت، اق ــوردار اس برخ
اگــر فــردی بــه داخــل ورود پیــدا  کــرد، 

ــد. ــا آن برخــورد نماین ب
ســازه  وضعیــت  تصریــح کــرد:  وی 
مســجد جامــع ورامیــن بــه گونــه ای 
درب  شــدن  بســته  بــا  کــه  اســت 
اصلــی نیــز امــکان ورود از داالن هــا 
و پنجره هــای تاریخــی بــه داخــل و 
حتــی رفتــن بــه ســقف مســجد وجــود 
دارد از ایــن رو برخــی از افــراد به راحتی 
وارد ایــن بنــای تاریخــی می شــوند. 
خــدادادی گفــت: طــی هفته گذشــته در 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــر از اف ــه نف ــت س دو نوب
صــورت غیرقانونــی بــه مســجد وارد 

ــای اداری  ــط نیروه ــد توس ــده بودن ش
ــه  ــر میــراث فرهنگــی دســتگیر و ب دفت
ــل داده شــدند. ــروی انتظامــی تحوی نی
و  ادارات  همــکاری  افــزود:  وی 
ــد  ــد شــهرداری می توان ــی مانن ارگان های
را  ورامیــن  نیــرو در  مشــکل کمبــود 
ــتی  ــه درس ــوان ب ــا بت ــد ت ــرف کن برط
ــت  ــتان محافظ ــی شهرس ــار تاریخ از آث
ــی  ــراث فرهنگ ــر می ــس دفت ــرد. رئی ک
چنــد  هــر  کــرد:  تأکیــد  ورامیــن 
حفاظــت از آثــار تاریخــی وظیفــه ذاتــی 
ــظ و  ــی حف ــراث فرهنگــی اســت ول می
ــه  ــی ک ــه تاریخ ــار و ابنی ــت از آث حراس
ــه  ــد، ب ــا می باش ــتگان م ــراث گذش می
همــکاری و همراهــی همــه دســتگاه ها 

و مســئوالن شهرســتان نیــاز دارد.

شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری 
)WTTC( اعــالم کــرد شــیوع ویــروس 
»کرونــا« می توانــد حــدود 50 میلیــون 
ــا حــوزه گردشــگری را  ــط ب شــغل مرتب
ــه  ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ــن ببرد.ب از بی
نقــل از بــی بــی ســی، »گلوریــا گوئــورا« 
مدیــر ایــن شــورا بیــان کــرد: »شــیوع 
ایــن ویــروس یــک تهدیــد جــدی 
ــوب  ــگری محس ــت گردش ــرای صنع ب
می شــود.«این خبــر پــس از آن کــه 

ــی لغــو شــدند  ــرواز بین الملل هــزاران پ
و چندیــن شــرکت بیمــه قــرارداد خــود 
بــع  را  مســافرتی  شــرکت های  بــا 

ــد. ــد، منتشــر ش ــق درآوردن تعلی
توســط  شــده  ارائــه  جدیــد  آمــار 
شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری 
ــال 2020  ــفر در س ــد، س ــان می ده نش
می توانــد تــا حــدود 25 درصــد بــا 

کاهــش مواجــه شــود.
دلیــل  بــه  گردشــگری  صنعــت 

اعمــال  مســافرتی  محدودیت هــای 
ــف در  ــورهای مختل ــط کش ــده توس ش
پــی شــیوع ویــروس »کرونــا« بــه 
ــت. ــده اس ــارت ش ــار خس ــدت دچ ش
در ایــن بیــن »بریتیــش ایرویــز«، 
ایــز«  »نورویــن  و  جــت«  »ایــزی 
ــت  ــه حال ــود را ب ــفرهای خ ــی س تمام
تعلیــق درآورده انــد. حتــی خــط پــرواز 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــز اع ــر« نی ــن ای »کوری
شــیوع ویــروس »کرونــا« می توانــد 
ــه  ــی را ب ــن شــرکت هواپیمای ــای ای بق
خطــر بیاندازد.شــمار مســافران خطــوط 
هوایــی چینــی نیــز در مــاه گذشــته تــا 
ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه ۸۴.5 درص

خطر نابودی میلیون ها شغل 
گردشگری در پی شیوع »کرونا«

برپا کردن کمپ در جزیره خارکو 
ممنوع است

نماینـده میـراث فرهنگـی در جزیـره خـارگ خبر از جمـع آوری یک کمـپ غیرمجاز 
برپـا شـده در جزیـزه خارکـو داد.علی جوکار با اعـالم این خبر کـه برپایی کمپ های 
گردشـگری و تـور مسـافرتی در جزیـره خارکـو ممنـوع اسـت، گفـت: » با گزارشـات 
مردمـی متوجـه برپایـی یک کمـپ گردشـگری در جزیره خارکـو در نزدیکـی جزیره 
خـارگ شـدیم کـه بـا اقدامـات صـورت گرفتـه و همـکاری دسـتگاه هـای قضایی و 

انتظامی نسـبت بـه جمـع آوری آن اقدام شـد«.
وی ادامـه داد: »جزیـره خارکـو یکـی از جزایـر خالـی از سـکنه و نزدیـک بـه جزیـره 
خـارگ و بسـتر مناسـبی بـرای تبدیـل شـدن بـه منطقـه گردشـگری اسـت امـا در 
شـرایط کنونـی و موقعیـت اسـتراتژیک و همچنیـن ممنوعیت این نوع کمـپ ها در 
جزیـره بـدون هماهنگـی دسـتگاههای ذیربط، نسـبت بـه جمـع آوری آن اقدام می 
شـود و از هموطنـان خواهـش مـی کنیم که برای سـفر بـه این جزیـره برنامه ریزی 
نکنند«.نماینـده میـراث فرهنگی جزیره خارگ همچنین از مـردم جزیره خارگ برای 
عـدم پذیـرش مهمـان در ایام نوروز و اسـکان آنـان در هتل، بومگردی و مهمانسـراها 
درخواسـت کـرد و اظهـار کـرد: »زیرسـاخت هـای بهداشـتی در این جزیـره در حدی 
نیسـت کـه بتوانیـم ویروس کرونـا را کنترل کنیـم و بهترین حالت در خانـه ماندن و 

عـدم مسـافرت و همچنیـن کمتر شـدن دیـد و بازدیدها می باشـد«.

ته
نک

رئیـس دفتر میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
ورامیـن گفـت: شهرسـتان ورامیـن 78 اثـر تاریخـی ثبت 
شـده در فهرسـت آثـار ملـی دارد که بـرای حفاظـت از این 

آثـار فقط یک نیـروی یـگان حفاظتی وجـود دارد.
ژیـال خـدادادی افزود: ایـن یک نفـر قطعـا نمی تواند کار 
سرکشـی و بررسـی وضعیـت آثـار و محوطه هـای تاریخی 
شهرسـتان را انجـام دهـد و از این رو، سـه نیـروی اداری 
شهرسـتان، بـه صـورت روزانـه نسـبت بـه سرکشـی بـه 
مناطـق مختلـف مسـجد جامـع ورامیـن کـه از وسـعت 
بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت، اقـدام می کننـد تـا اگـر 
فـردی بـه داخـل ورود پیدا  کـرد، بـا آن برخـورد نمایند.
وی تصریـح کرد: وضعیت سـازه مسـجد جامـع ورامین به 
گونـه ای اسـت که بـا بسـته شـدن درب اصلی نیـز امکان 
ورود از داالن هـا و پنجره هـای تاریخـی بـه داخـل و حتی 
رفتـن بـه سـقف مسـجد وجـود دارد از ایـن رو برخـی از 

افـراد بـه راحتـی وارد این بنـای تاریخی می شـوند.

میراث
میراث

وجود ۲۰هزار شیء مطالعاتی در مخزن 
موزه منطقه ای جنوب شرق کشور

کرونا موزه هنر اسپانیا را تعطیل کرد

میراث فرهنگــی  معــاون 
بلوچســتان  و  سیســتان 
شــیء  20هــزار  وجــود  از 
مــوزه  در مخــزن  مطالعاتــی 
ــر داد. ــدان خب ــور در زاه ــرق کش ــوب ش ــه ای جن منطق
بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی و 
امــور فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی سیســتان و بلوچســتان، مهــدی اربــاب 
ــای  ــه دوره ه ــوط ب ــار مرب ــن آث ــرد: »ای ــار ک ــا اظه نی
مختلــف تاریخــِی پیــش از تاریــخ، تاریخــی، اســالمی 

و معاصــر اســت.«

ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می مع
ــن  ــزود: »ای ــتان اف ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
ــات، بررســی و  ــت اطالع ــه ســاماندهی، ثب ــاز ب ــار نی آث
ــتور کار  ــدام در دس ــن اق ــه ای ــتر دارد ک ــه بیش مطالع
ســال آینــده حــوزه معاونــت میــراث فرهنگــی اداره کل 
قــرار دارد.« او گفــت: »تمامــی آثــار موجــود در مخــزن 
ــای  ــوب شــرق حاصــل کاوش ه ــه ای جن ــوزه منطق م
باســتان شناســی یــا بررســی هــای ســطحی بــوده کــه 
در محوطــه هــای تاریخــی ســطح اســتان انجــام شــده 
اســت و شــامل ظروفــی از جنــس ســفال، مفــرغ، 

ــی شــود.« ــره، پارچــه و ... م نق

از  یکـی  پـرادو«  »دل  مـوزه 
مشـهورترین موزه هـای جهـان 
بـه همـراه مـوزه هنر »تیسـن 
»رینـا  مـوزه  و  بورنمیسـا« 
سـوفیا« در »مادرید« به دلیل شـیوع ویـروس »کرونا« 
تعطیـل شـدند. بـا ایـن حـال سـخنگوی مـوزه هنرهای 
معاصـر »بارسـلون« اعالم کـرد این موزه فعـال فعالیتش 

می دهـد. ادامـه  را 
وزارت  آرت نیوزپیپـر،  از  نقـل  بـه  و  ایسـنا  بـه گـزارش 
فرهنـگ اسـپانیا در قالـب بیانیه ایـی از تعطیلـی موقـت 
موزه هـای دولتـی واقـع در مادریـد بـرای محافظـت از 
مـردم خبـر داد. تعطیـل شـدن ایـن موزه  هـا از دوازدهم 

مـارس آغـاز شـده اسـت و تـا اطـالع ثانـوی نیـز ادامـه 
خواهد داشـت.در شـهر »بارسـلون«، کلیسـای »ساگرادا 
فامیلیـا« کـه از جاذبه هـای گردشـگری ایـن شـهر هـم 
بـه  را  بازدیدکنندگانـش  نیـز شـمار  محسـوب می شـود 
هـزار نفـر در هـر بازدید کاهـش خواهـد داد. در »بیلبائو« 
نیـز، مـوزه »گوگنهایـم« هنـوز بسـته نشـده اسـت. در 
اسـت:»درهای  آمـده  مـوزه  ایـن  رسـمی  وب سـایت 
مـوزه »گوگنهایـم بیلبائـو« بـه روی بازدیدکنندگانـی کـه 
می خواهنـد زمانشـان را صـرف هنـر بکننـد، همچنـان باز 
اسـت.«با ایـن حـال سـخنگوی مـوزه هنرهـای معاصـر 
»بارسـلون« اعـالم کـرد ایـن مـوزه فعـال فعالیتـش را 

می دهـد. ادامـه 
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آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد  دبیــر 
خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت گفــت: 
ــارد  ــا 100 میلی ــته تقریب ــی گذش ــال آب ــرای س ب
ــا  ــه ب ــت داشــتیم ک ــب فرصــت مدیری ــر مکع مت

آن خــوب برخــورد نکردیــم.
در  ابراهیمــی  نادرقلــی  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــرای ایــران  خصــوص ضرورت هــای آبخیــزداری ب
ــراروی  ــای ف ــن چالش ه ــی از مهمتری ــت: یک گف
ــه  ــر ب ــی اگ توســعه ســرزمین آب اســت. از طرف
توســعه پایــدار ملــی نــگاه کنیــم نیــاز داریــم کــه 

ــژه داشــته باشــیم. ــگاه وی ــک ن ــه آب ی ب
وی افــزود: بــدون آب توســعه پایــدار ملــی و 
ــد  توســعه ملــی فراهــم نیســت. آب هــم می توان
مــاده حیــات مــا باشــد هــم مــاده نیســتی 
از  می توانــد  آب  عبارتــی  بــه  مــا؛  ونابــودی 
یــک طــرف ابــزار توســعه و از طرفــی دیگــر 
ــا آب  ــه ب ــورد عاقالن ــد. برخ ــودی باش ــل ناب عام
و مدیریــت آن در تولیــد و مصــرف می توانــد 

راهگشــا باشــد.
بحــث  وقتــی  اظهارکــرد:  ادامــه  در  ابراهیمــی 
حقیقــت  در  می کنیــم  مطــرح  را  آبخیــزداری 
بــه عنــوان مدیریــت پایــه منابــع زیســتی در 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــم می بری ــوزه ای از آن اس ــر ح ه
بهره بــرداری پایــدار از آب، خــاک، منابــع گیاهــی 
ــیم.  ــته باش ــتم داش ــوا و اکوسیس ــوری، ه و جان
بــا ایــن شــرایط همــه چیــز در موضــوع مدیریــت 
عاقالنــه بــا عوامــل موجــود در یــک حــوزه آبخیــز 

می شــود. تعریــف 
ایــران یــک  وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــت و م ــی اس ــه بیابان ــک و نیم ــرزمین خش س

ــا ایــن طبیعــت زندگــی کنیــم و نیازهــای  بایــد ب
بــرای نســل حاضــر و نســل های  را  خودمــان 

ــم. ــم کنی ــدار فراه ــورت پای ــه ص ــده ب آین
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای آب افــزود: 
ــوی  ــای ج ــی و ریزش ه ــر بارندگ ــی دیگ از طرف
ــت  ــته قدم ــه توانس ــت ک ــدری اس ــز به ق ــا نی م
هفــت، هشــت هــزار ســاله ای را بــه تمــدن ایرانــی 
ــم  ــرایط اقلی ــن ش ــا همی ــت ب ــد. در حقیق ببخش

ــر  ــغ ب ــران بال ــی، ای ــی خشــک و نیمــه بیابان یعن
ــخ دارد. ــت و تاری ــال قدم 7000 س

ــه میانگیــن حجــم بارندگی هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــال تقریب ــاالی 30 س ــرد: ب ــریح ک ــاالنه تش س
 ۴30 70 ســال حــدود  و   ۴20 50 ســال   ،۴13
میلیــارد متــر مکعــب جریان هــا یــا نــزوالت 
ــی 97 ـ 9۸  ــوده اســت. در ســال آب ــا ب جــوی م
ــارد  ــدود 5۸0 میلی ــد ح ــان می ده ــا نش برآورده
هــر  داشــتیم.  جــوی  نــزوالت  مکعــب  متــر 
ــه نحــوه  ــوط ب ــن موضــوع بحــث مرب ــد در ای چن

ــرای  ــه ب ــی ک ــتفاده از فرصت های ــت و اس مدیری
مدیریــت آنهــا وجــود داشــته درســت عمــل 

ــت. ــده اس نش
ابراهیمــی ادامــه داد: مثــال بــرای ســال آبــی 
گذشــته تقریبــا 100 میلیــارد متــر مکعــب فرصــت 
ــا  ــت ب ــوان گف ــاید بت ــه ش ــتیم ک ــت داش مدیری
آن خــوب برخــورد نکردیــم. می توانســتیم بــا 
روش هایــی کــه قســمتی از آن انجــام شــده ولــی 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــه 100 ملی ــورت نگرفت ــل ص کام

ــع آبــی قابــل مدیریتمــان اضافــه کنیــم. ــر مناب ب
صحبــت  رادیویــی  برنامــه  یــک  در  کــه  وی 
فنــاوری  گفــت:  نیــز  پایــان  در  می کــرد، 
ــرداری  ــد در بهره ب آبخیــزداری یــک رویکــرد جدی
از ســیالب ها و مدیریــت آب هــای جــاری اســت.
مــا کشــور خشــک و نیمه خشــکی هســتیم و 
همین طــور  و  مــا  زندگــی  و  ســبک  و  شــیوه 
اســاس  بــر  مــا  توســعه گذشــتگان  برنامــه 
ــه  ــی گرفت ــوده اســت. از معمــاری ایران ــی ب کم آب

بافرصتمدیریتآبیسالگذشتهخوببرخوردنکردیم
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب: برای سال آبی گذشته تقریبا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب فرصت مدیریت داشتیم 

که شاید به توان گفت با آن خوب برخورد نکردیم

خشکسـالی در ایـران ریشـه ای بـه قدمـت شـکل گیری زمیـن دارد. بـه همیـن دلیل اسـت که 
تاریـخ و تمـدن ایـران، سـازگار بـا اقلیم خشـک و نیمه خشـک شـکل گرفـت و بالیـد و قرن ها 
حتـی بـر جهـان حکومـت کـرده اسـت. ایـران خشـک و کم بـاران امـا در دوران متاخر کـه روند 
توسـعه و جمعیت در آن رو به تزاید گذاشـت با چالشـی بزرگ مواجه شـده اسـت. ابرچالشـی 
بـه نـام اسـتمرار خشکسـالی و کم آبـی کـه حـاال بـه گفتـه صـادق ضیاییـان رئیـس مرکـز ملی 
خشکسـالی ایـران، بـا آمـار و ارقـام می گویـد؛ 85 درصـد جمعیـت ایـران و بیـش از ۹۰ درصد 

مسـاحت ایـران تحـت تاثیر انواع خشکسـالی از بسـیار شـدید تا شـدید قـرار دارد.

ابراهیمـی: وقتـی بحـث آبخیـزداری را مطـرح 
مدیریـت  عنـوان  بـه  حقیقـت  در  می کنیـم 
پایـه منابـع زیسـتی در هر حـوزه ای از آن اسـم 
از  پایـدار  بهره بـرداری  بتوانیـم  کـه  می بریـم 
آب، خـاک، منابـع گیاهـی و جانـوری، هـوا و 
اکوسیسـتم داشته باشـیم. با این شـرایط همه 
چیـز در موضـوع مدیریـت عاقالنـه بـا عوامـل 
موجـود در یـک حـوزه آبخیـز تعریف می شـود.
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سـازمان محیط زیسـت در جوابیه ای بـه گزارش 
زمین خواری هـای  بـر  مبنـی  مهـر  خبرگـزاری 
گسـترده در اراضـی ملـی در منطقـه میانکالـه 
مدعـی شـده ایـن منطقه مـرز نداشـته و بر این 

اسـاس ایـن گـزارش را تکذیـب کـرده اسـت.
سـازمان محیـط زیسـت در جوابیـه ای کـه برای 
خبرنـگار مهـر ارسـال کـرده بـه اظهـارات برخـی 
فعـاالن محیـط زیسـت مبنـی بـر زمین خـواری 
در محـدوده پناهـگاه حیـات وحـش میانکالـه 
چنـد  جوابیـه  ایـن  متـن  اسـت.  داده  پاسـخ 
صفحـه ای که به امضای امیر عبدالرضا سـپنجی 
مدیـرکل روابط عمومی سـازمان محیط زیسـت 
رسـیده و بـرای خبرنگار مهر ارسـال شـده همراه 
بـا توضیحـات خبرگـزاری مهـر در ادامـه آمـده 
سـوی  از  مطالبـی  درج  خصـوص  در  اسـت: 
خبرگـزاری مهر در تاریخ پنجم اسـفند ماه سـال 
9۸ تحـت عنـوان »زمیـن خـواری در میانکالـه 
/ تصـرف پناهـگاه حیـات وحـش میانکالـه بـا 
سـند اصالحـات ارضـی« ضمـن اعالم اینکـه در 
مـورد وضعیت تـاالب میانکاله، تهدیـدات پیش 
رو و اقدامـات صـورت گرفتـه از سـوی اداره کل 
حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران در ماه هـای 
گذشـته در پاسـخ به برخی جراید، اطالع رسـانی 
الزم صـورت گرفتـه اسـت، اما بـرای تنویـر افکار 
عمومـی و بـه منظـور تبییـن آخریـن وضعیـت 
آن تـاالب مـوارد ذیـل اعـالم می شـود:1- اولیـن 
و مهم تریـن نکتـه ای کـه در مـورد مطالـب بیـان 
شـده از سـوی آقای علیزاده، آن اسـت که ایشان 
در در اواخـر بهمـن مـاه امسـال بـه اداره محیـط 
زیسـت طبیعـی اداره کل مراجعـه و در خصوص 
شـروع مجـدد شـخم و شـیار اراضـی تاالبـی در 
منطقـه قـره تپه مطالبـی را بیـان کرد که پاسـخ 
اقدامـات صـورت گرفتـه  و  سـواالت مطروحـه 
در ایـن خصـوص توسـط رئیـس اداره محیـط 
زیسـت طبیعـی ایـن اداره کل برای ایشـان بطور 
کامـل تشـریح شـد، اما به منظـور اطـالع دقیق 
از آخریـن وضعیـت آن اراضـی و صحت و سـقم 
ادعـای نامبـرده تمـاس تلفنـی از طـرف رئیس 
اداره محیـط زیسـت طبیعـی بـا رئیـس اداره 
حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان بهشهر برقرار 
و مقـرر شـد بازدیدی نیـز از آن منطقـه صورت و 
آخریـن وضعیت طی گزارشـی بـه اداره کل اعالم 
شـود. امـا متأسـفانه ایشـان رسـم صداقـت در 
گفتـار را بـه درسـتی ادا نکـرده و گـزارش گیـری 
از آخریـن وضعیت اراضی از اداره محیط زیسـت 
شهرسـتان بهشـهر را به اظهار بی اطالعی رئیس 
اداره محیـط زیسـت طبیعی ایـن اداره کل تعبیر 
کردنـد. همچنین مطالب منتشـر شـده گـواه آن 
اسـت نامبرده اشـراف کامل و دقیقی از مسائل و 
مشـکالت میانکاله نداشته و عکس های منتشر 
شـده نیـز مربـوط به وضعیـت فعلـی آن منطقه 
نبـوده و واضـح اسـت که از مطالب و مسـتندات 

آرشـیوی اسـتفاده کرده انـد.
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چند نکته برای مردم و مسووالن درباره دفع 
پسماندهای ویروسی

و  جدیــد«  ویــروس  »کرونــا  شــیوع  پــی  در 
ــی  ــواد ضدعفون ــک، م ــتفاده از ماس ــش اس افزای
کننــده، دســتکش و ماســک... عــالوه بــر ضــرورت 
رعایــت نــکات بهداشــتی، بــر ضــرورت دفــع صحیــح پســماندها 

ــود. ــد می ش ــووالن تاکی ــردم و مس ــوی م از س
و  بهداشــتی  نــکات  رعایــت  به منظــور  ایســنا  بــه گــزارش 
پیشــگیری از ابتــال و انتشــار ایــن ویــروس در ادامــه بــه چنــد 
ــت  ــد رعای ــوالن بای ــردم و مس ــط م ــه توس ــه  ک ــه و توصی نکت

شــود اشــاره می کنیــم.
اقدامات مردم

ــردن دســتکش ها و ماســک های خــود  ــا ک ــد ره ــردم بدانن *م
ــروس  ــال وی ــار و انتق ــه انتش ــر ب ــد منج ــا می توان در خیابان ه

شــود.
*مــردم نبایــد از تــرس وارد کــردن دســتکش ها و ماســک های 
ــا  ــهر ره ــطح ش ــا را در س ــل کار آن ه ــا مح ــزل ی ــه من ــود ب خ
ــل  ــا داخ ــته ی ــه های دربس ــا را در کیس ــد آن ه ــه بای ــد بلک کنن

ــد. ــرار دهن ــته ق ــه دار در بس ــه کیس ــطل های زبال س
*مــردم از انتشــار آلودگــی توســط دســتکش ها و ماســک های 
خــود نترســند و  در ورودی  ســاختمان های  مســکونی یــا محــل 
ــا  ــه در آن ب ــد ک ــرار دهن ــه دار ق ــته کیس ــطل های دربس کار س
پــدال بــاز  شــود و بــا قــرار دادن ماســک و دســتکش های 
یکبــار مصــرف خــود در آن از انتشــار ویــروس جلوگیــری کننــد 
چــون زمانی کــه در ســطل زبالــه بســته باشــد، ویــروس منتقــل 

نمی شــود.
ــه اســتفاده  ــا دســتکش هایی کــه در خان *دســتمال  کاغــذی ی
ــرار  ــادی ق ــای ع ــدا از زباله ه ــه ای ج ــد در کیس ــود را بای می ش
دهیــم ســپس آن کیســه های دربســته را بــه ســطل زبالــه 
منتقــل کنیــم. حتــی اگــر بیمــار یــا ســرماخورده نیســتند 
ســطل  یــک  داخــل  را  خــود  ماســک های  و  دســتکش ها 
زبالــه در دار و کیســه دار در منــزل یــا محــل کار خــود دفــع 
کنیــد تــا ایــن ســطل، پســماند را حفاظــت و از انتشــار ویــروس 

ــد. ــری کن جلوگی

یـک فعـال محیـط  زیسـت گفـت: تهیـه فضـای سـبز کوچـک 
خانگـی یـا کشـت سـبزیجات در فضاهای محدود ماننـد تراس ها 
اسـت کـه  بـا طبیعـت  و سـازگار  فعالیت هـای مفـرح  دیگـر  از 
می توانیـم در شـرایط شـیوع ویـروس کرونـا و قرنطینـه خانگـی 

دهیم. انجـام 
خوشـه عظیم پـور تبریـزی در گفـت و گـو بـا ایسـنا با بیـان اینکه 
خطـر ابتـال بـه ویـروس کرونـا یـا »کوویـد- 19« بسـیار جـدی 
آیین هـای  بـه  پایبنـدی  و  و رسـوم  آداب  اسـت، گفـت: حفـظ 
نیاکان مـان کار بسـیار خـوب و پسـندیده ای  اسـت اما بـا توجه به 
جـدی بـودن خطـر ابتـال بـه کروناویـروس جدید و محـدود بودن 
منابـع آبی کشـور، اولویت اسـتفاده از آب و مـواد ضدعفونی کننده 

بـا مراکـز درمانی اسـت.
وی در ادامـه گفـت: مـا مردمی هسـتیم که همواره توانسـته ایم با 
اتخـاذ راهکارهایـی چالش هـا را بـه فرصـت تبدیل کنیـم و اکنون 
نیـز می توانیـم از فرصـت تعطیلـی پیـش آمـده اسـتفاده و در 
منـزل بـا خواندن داسـتان های کهـن فرزندان مـان را با فلسـفه و 

چرایـی آیین هـای باسـتانی مانند نـوروز آشـنا کنیم.
ایـن عضـو جمعیـت زیسـت بان پایـدار بـا اشـاره بـه اینکـه بهتـر 
اسـت در آسـتانه نـوروز امسـال به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا 
اگـر در  بـه زمـان دیگـری موکـول شـود، گفـت:   را  خانه تکانـی 
شـرایطی غیـر از امسـال بـود پیشـنهاد می کـردم مـردم از موادی 
اسـتفاده کننـد کـه سـازگاری بیشـتری بـا طبیعت داشـته باشـد 
ماننـد اسـتفاده از سـرکه به جای رسـوب زداهای موجـود در بازار و 
جـارو کـردن تـراس و پارکینـگ و حیاط به جای شسـت وشـوی 

آن بـا شـلنگ آب.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: اگـر مـا از منـزل زیـاد خارج نشـویم 
و خودمراقبتـی و قرنطینـه خانگـی را در پیـش بگیریـم احتیـاج 

زیـادی بـه ضدعفونـی کـردن نخواهیم داشـت.
عظیم پـور بـا اشـاره بـه اینکه سـنت پسـندیده »انبارگردانی« یکی 
از فعالیت هـای زیسـت محیطی اسـت که در این شـرایط قرنطینه 
خانگـی می تـوان انجـام داد، گفـت: خـوب اسـت از فرصت پیش 
آمـده اسـتفاده کنیـم و تمـام پسـتوها را بگردیم تـا ببینیم چقدر 
وسـیله کـه شـاید سال هاسـت از وجودشـان بی خبریـم و آن ها را 

بـه فراموشـی سـپرده ایم در منـزل جمـع آوری کرده ایم.
وی ادامـه داد: می توانیـم لیسـتی از تمـام ایـن وسـایل تهیـه، 
اولویت بنـدی و آن هـا را بر حسـب نیـاز رتبه بندی کنیـم. رتبه های 
باالتـر را کـه بـه معنـای نیـاز بیشـتر اسـت نگه داریـم و رتبه هـای 
پایین تـر کـه بـه معنـای نیـاز کمتـر اسـت را بـه دوسـتانی کـه 

نیازمنـد آن هسـتند، بدهیـم.
ایـن فعـال محیط زیسـت افـزود: کارهـای دیگری کـه می توانیم 
تـا  اسـت  زیسـت محیطـی  دهیـم خوانـدن کتاب هـای  انجـام 
بتوانیـم از ایـن طریـق اطالعـات محیط  زیسـتی خـود را افزایش 

دهیم .
ایـن عضـو جمعیـت زیسـت بان پایـدار در پاسـخ به این پرسـش 
کـه سـازمان های مـردم نهـاد زیسـت محیطی در شـرایط شـیوع 
ویـروس کرونـا چـه کمکـی می توانند بـه جامعه و محیط زیسـت 
بـرای  می تواننـد  مردم نهـاد  سـازمان های  دهنـد، گفـت:  انجـام 
تنویـر افکارعمومـی و بـرای درج در فضـای مجـازی و کانال هـای 

اطالع رسـانی تولیـد محتـوا کننـد و از ایـن راه بـا شـهروندان در 
باشـند. ارتباط 

عظیم پـور بـا اشـاره بـه وضعیـت کنونـی سـازمان های مردم نهـاد 
شـکل  بـه  ارگان  چنـد  حاضـر  حـال  در  اینکـه  نخسـت  گفـت: 
مـوازی متولـی همـکاری بـا مـردم و نیروهـای مردمـی هسـتند 
ماننـد بسـیج و هـالل احمـر دوم اینکـه اگـر بسـتر فعالیـت آزاد 
سـازمان های مردم نهاد در یک جامعه سـالم وجود داشـته باشـد 
در شـرایط بحرانی می توان از سـاختار تشـکیالتی آن ها اسـتفاده 
کنیـم تـا به عنـوان نیروهـای مردمـی کارآزمـوده و منسـجم وارد 

میـدان شـوند ماننـد زلزله بم کـه نیروهای خودجـوش مردمی از 
دل سـازمان های مـردم نهـاد بیـرون آمدند و بخوبی توانسـتند به 

کمـک دولـت بیایند.
فـرق  وضعیـت  شـهرهای کوچـک  در  تاکیدکـرد:  ادامـه  در  وی 
می کنـد و در ایـن شـهرها بـا وجـود محـدود بـودن منابع انسـانی 
امـا از پتانسـیل نیروهـای مردمـی بـه شـکل بهتـری اسـتفاده 
می شـود و اعضـای سـازمان های مـردم نهـاد زیسـت محیطی در 
تصمیم گیری هـای کالن شهرشـان سـهیم هسـتند و در شـرایط 

بحرانـی بـه کمـک عوامـل اجرایـی می آینـد.         

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد گفـت: همزمـان بـا 
آغـاز کـوچ بهـاره پرنـدگان بیـش از 20 هـزار قطعـه پرنـده مهاجر 

وارد تـاالب بین المللـی »کانی بـرازان« ایـن شهرسـتان شـدند.
  فـاروق سـخنور روز پنج شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهـار داشـت: با افزایـش تدریجی دمای هـوا در مناطق جنوبی و 
نیز مهیا شـدن شـرایط مطلوب اسـکان، دسـته های چندهزارتایی 
بین المللـی  تـاالب  وارد  و کنارآبـزی  آبـزی  مهاجـر  پرنـدگان  از 

»کانی بـرازان« مهابـاد شـده  و در آن حضـور دارنـد.
وی اضافـه کـرد: ایـن پرندگان شـامل گونه های آبـزی و کنارآبزی 
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ماسك و دستکش های آلوده را در فضای 
عمومی رها نکنید

توقف ساخت سایت دفن زباله الیگودرز 
با اعتراض مردم

و  ماســک  کــردن  رهــا 
محیــط  در  دســتکش 
فضا هــای  و  زیســت 
ــی  ــی، ســالمت عموم عموم

می انــدازد خطــر  بــه  را 
ــگاه  ــتان های باش ــروه اس ــگار  گ ــزارش خبرن ــه گ ب
از رشــت،  مصطفــی فــالح،  خبرنــگاران جــوان 
آســتارا  اداره حفاظــت محیــط زیســت  رئیــس 
گفــت: رهــا کــردن ماســک و دســتکش در محیــط 
ــی را  ــالمت عموم ــی، س ــای عموم ــت و فضا ه زیس
بــه خطــر می انــدازد و شــهروندان، اقــالم بهداشــتی 
ــد. ــه بیاندازن را بعــد از اســتفاده در ســطل های زبال
او بــا بیــان اینکــه طبــق تاکیــدات کارشناســان 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــان بای ــت و درم وزارت بهداش
ــکات  ــت ن ــا، رعای ــروس کرون ــار وی ــرعت انتش س
ــن  ــزود: در ای ــود. اف ــه ش ــدی گرفت ــتی ج بهداش

ماســک  نهــاد  مــردم  روز هــا کــه ســازمان های 
توزیــع  بهداشــتی  اقــالم  ســایر  و  دســتکش  و 
می کننــد، مــردم بایــد اقــالم اســتفاده شــده را 
ــه  ــه ســطل زبال ــرار داده ســپس ب در پالســتیک ق

بیاندازنــد.
آســتارا  اداره حفاظــت محیــط زیســت  رئیــس 
انتشــار  بــاالی  ســرعت  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
ــم،  ــت کردی ــهرداری درخواس ــا از ش ــروس کرون وی
پســماند های  اصولــی  دفــن  بــه  ســرعت  بــه 

شــود. اقــدام  بیمارســتانی  و  خانگــی 
ــراد  ــه اینکــه پاکبان هــا جــزو اف ــا اشــاره ب ــالح ب ف
در معــرض آســیب ویــروس کرونــا هســتند و بایــد 
بــه تامیــن اقــالم بهداشــتی و حفاظــت آن هــا نیــز 
توجــه شــود. افــزود: شــهروندان بــا توجــه بــه 
شــیوع کرونــا، ماســک و دســتکش مســتعمل را در 

ــد. ــا نکنی ــر ره معاب

سـاخت  اخیـر  یک مـاه  در 
سـایت دفن زباله در شهرستان 
خبرهـای  سـرخط  الیگـودرز 
اسـتان لرسـتان بـود؛ موضوعی 
که براسـاس آن قرار بود پسـماندهای پتروشـیمی شـازند 
اراک بـه ایـن اسـتان انتقال یابـد و در الیگودرز دفن شـود. 
ایـن طـرح واکنـش منفـی مردم، فعـاالن محیط زیسـت و 

حتـی امـام جمعـه ایـن شـهر را به دنبـال داشـت.
زیسـت محیطی  تشـکل های  هماهنگـی  شـورای  عضـو 
لرسـتان بـا انتقـاد از سـاخت ایـن کارخانـه در شهرسـتان 
الیگـودرز گفت: حدود یک سـال و نیم قبـل مصوبه ای ابالغ 
شـده بود که پتروشـیمی شـازند را موظف می کرد محلی را 
به عنـوان دفـن زباله انتخاب و زباله های خـود را در آن محل 
دفـن کنـد. ابتـدا قـرار بـود ایـن کارخانـه در شهرسـتان ازنا 
سـاخته شـود که با پیگیری مردم و فعاالن محیط زیسـت 
ایـن اتفـاق نیفتـاد؛ امـا دو مـاه قبـل شهرسـتان الیگـودرز 
به عنـوان محـل جدیـد انتخـاب شـد و مسـئوالن اسـتان 

و شـهر به صـورت چـراغ خامـوش و بـدون اطالع رسـانی 
پیگیـر سـاخت این کارخانه شـدند. محل سـاخت سـایت 
الیگـودرز را هـم در نزدیکـی جـاده الیگـودرز بـه ازنـا و کنـار 
روسـتای محمودآبـاد و شـریف آباد در نظـر گرفته انـد کـه 
حتـی فاصلـه اسـتاندارد سـایت تـا مناطـق مسـکونی هم 
رعایـت نشـده اسـت. احسـان پارسـا  افـزود: متأسـفانه 
۴0 هکتـار از بهتریـن اراضـی شهرسـتان الیگـودرز به عنوان 
محـل سـاخت ایـن سـایت انتخـاب شـد؛ زمین هایـی بـا 
منابـع آب هـای زیرزمینی که بنـا بود محل دفـن زباله های 
سـمی شـود. ایـن زمین هـا مالـک شـخصی داشـتند کـه 
مخالـف ایـن اقـدام بودنـد، امـا نکته تأسـف بار این اسـت 
کـه اداره محیط زیسـت هـم از ایـن موضوع حمایـت کرده؛ 
درصورتی کـه ایـن اداره کل بارهـا تصمیماتـی گرفتـه که آثار 
زیان بـاری به جـای گذاشـته اسـت. وی ادامـه داد: فعـاالن 
محیط زیسـت حتـی بـرای گالیه و یافتن راه حـل با نماینده 
الیگـودرز در مجلـس هم تمـاس گرفتند که متأسـفانه وی 

توجهـی بـه ایـن موضـوع نکرد.

جلوگیری از آبیاری مزارع کشاورزی قزوین با پساب تصفیه خانه ها
معاون نظارت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: از آبیاری مزارع 
کشاورزی با پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب صنعتی استان جلوگیری می شود.

گزارش 

میانکاله مرز ندارد

ت
یس

ط ز
حی

رفع تصرف بیش از 10 هزار مترمربع از اراضی م
منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
ــای  ــری ه ــرو پیگی ــت: پی ــقز گف ــتان س شهرس
جــدی و بــدون وقفــه اداره حفاظــت محیــط 
ــزار و ۴16  ــی، 10 ه ــع قضای ــکاری مراج ــت و هم زیس
ــرزاق  ــی منطقــه حفاظــت شــده عبدال ــع از اراضــی مل مترمرب

ــد. ــرف ش ــع تص ــتان رف ــن شهرس ای
ــارس  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــی در گف ــیف پناه ــاد س فره
ــدی و  ــای ج ــری ه ــرو پیگی ــت: پی ــار داش ــنندج اظه در س
بــدون وقفــه اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ســقز 
و همــکاری مراجــع قضایــی ایــن شهرســتان، 10 هــزار و ۴16 
ــع از اراضــی ملــی شــده واقــع در حــوزه اســتحفاظی  مترمرب
منطقــه حفاظــت شــده عبدالــرزاق شهرســتان ســقز رفــع 

تصــرف شــد.
وی افــزود: صیانــت از اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی وظیفــه 
ــرای  ــدی ب ــزم ج ــور ع ــن منظ ــت و بدی ــه اس ــاد جامع آح
ــده  ــود آم ــتان بوج ــی در اس ــی مل ــرف اراض ــا تص ــه ب مقابل

ــع  ــه زمیــن هایــی کــه جــزء مناب ــه تصــرف ب اســت و هرگون
ــت. ــرم اس ــود ج ــی ش ــوب م ــی محس مل

وی ادامــه داد: تخریــب و تصــرف وضعیــت زیســت محیطــی 
ــرای  ــی را ب ــد و مشــکالت مختلف ــی زن ــر هــم م مناطــق را ب

مناطــق ایجــاد مــی کنــد.
ــده  ــل آم ــای بعم ــری ه ــس از پیگی ــت: پ ــی گف ســیف پناه
ــان  ــور کارشناس ــت و حض ــا جدی ــی ب ــم قضای ــدور حک و ص
ــن حاضــر  دادگســتری، اعضــای شــورای اســالمی و معتمدی
بــه  نســبت  انتظامــی  نیــروی  همــکاری  بــا  و  محــل  در 

ــد. ــدام ش ــرف اق ــع تص ــب و رف تخری
ــقز  ــتان س ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ سرپرس
ــن  ــات از ای ــه تخلف ــورت جلس ــم ص ــا تنظی ــرد: ب ــح ک تصری
ــد  ــد گردی ــه متعه ــوم علی ــع تصــرف شــده و محک اراضــی رف
کــه اراضــی مزبــور را بــه حالــت مرتــع چــرای دام رهــا کنــد 
ــد. ــته باش ــی در آن را نداش ــل و تصرف ــه دخ ــق هیچگون و ح

ش
وح

ت 
حیا

در  زیسـت  نمایندگـی حفاظـت محیـط  مسـئول 
از  گونه هایـی  متاسـفانه  گفـت:  شـهداد  بخـش 
جملـه الک پشـت، سـمندر و انـواع مـار آبـی کـه 
غیـر بومـی آسـیب پذیر یـا گا ها در حـال انقراض 

هسـتند و در بـازار عیـد نـوروز دیـده می شـوند.
حفاظـت  نمایندگـی  مسـئول   ، جلیلونـد  رضـا  محمـد 
محیـط زیسـت در بخـش شـهداد در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
کرمـان  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه 
،گفـت: همـه سـاله در آسـتانه عیـد نـوروز و در ایـام پایانـی 
سـال، خریـد و فـروش برخی گونه هـای گیاهـی و جانوری در 
بـازار رونـق می گیـرد و بـه صـورت غیـر قانونـی گونه هایـی از 
حیـات وحـش بـرای سـودجویی بیشـتر بـه فروش می رسـند 
بـرای سـفره هفـت  فرهنگـی  و  تفرجـی  ارزش  تنهـا  نـه  کـه 
بیماری هـای مشـترک  برخـی  بلکـه می تواننـد  ندارنـد  سـین 
پوسـتی را بـه انسـان منتقـل کننـد و یـا در صـورت رهاسـازی 
سـایر  زندگـی  مهاجـم،  گونـه  یـک  عنـوان  بـه  طبیعـت  در 

گونه هـای بومـی را در معـرض خطـر قـرار دهنـد.
و  از جملـه الک پشـت، سـمندر  افـزود: گونه هایـی  جلیلونـد 
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ــع آبــی قابــل مدیریتمــان اضافــه کنیــم. ــر مناب ب
صحبــت  رادیویــی  برنامــه  یــک  در  کــه  وی 
فنــاوری  گفــت:  نیــز  پایــان  در  می کــرد، 
ــرداری  ــد در بهره ب آبخیــزداری یــک رویکــرد جدی
از ســیالب ها و مدیریــت آب هــای جــاری اســت.
مــا کشــور خشــک و نیمه خشــکی هســتیم و 
همین طــور  و  مــا  زندگــی  و  ســبک  و  شــیوه 
اســاس  بــر  مــا  توســعه گذشــتگان  برنامــه 
ــه  ــی گرفت ــوده اســت. از معمــاری ایران ــی ب کم آب

یخچال هــا،  و  آب انبارهــا  در  آب  نگهــداری  تــا 
نشــان  اینهــا  همــه  و...  قنات هــا  و  کاریزهــا 
ــد.  ــرف کنی ــری مص ــد آب کمت ــه بای ــد ک می ده
گذشــتگان مــا آب زمســتان را بــرای مصــرف 
تاریــخ  ایــن  می کردنــد.  ذخیــره  تابســتانه 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه مــا بایــد ایــن 
دوراندیشــی را در ســبک زندگــی، برنامه هــای 
و...  صنعــت  و  تجــارت  اشــتغال،  توســعه، 
ــعه در  ــت توس ــد مدیری ــیم. بی تردی ــته باش داش

ــک  ــم خش ــک اقلی ــا ی ــب ب ــد متناس ــران بای ای
ــن  ــه ای ــت ک ــد پذیرف ــد. بای ــک باش و نیمه خش
ــم  ــر ه ــا اگ ــت ی ــاده اس ــته نیفت ــاق در گذش اتف
ــده  ــری نمی ش ــت پیگی ــا جدی ــوده، ب ــده آن ب ای
ــا  ــه ب ــم ک ــن بگذاری ــر ای ــرض را ب ــر ف اســت. اگ
ــود،  ــری ش ــاله پیگی ــن مس ــت بیشــتری ای جدی
بــا  متناســب  تصمیم گیری هــا  تمامــی  بایــد 
اقلیمــی  وضعیــت  و  هوایــی  و  آب  شــرایط 
ــه  ــا از مرحل ــالی م ــه خشکس ــد، وگرن ــران باش ای

ــی  ــادی و اجتماع ــل اقتص ــه مراح ــی ب هواشناس
نهایــت  در  امنیتــی  و مســائل  خواهــد رســید 
ســرزمین را بــا چالــش اساســی مواجــه خواهــد 
بــر کشــور تحمیــل  را  تبعــات گرانــی  کــرد و 

. می کنــد
مســائلی مثــل رکــود و تــورم، حتــی تحریــم 
و مســائلی از ایــن دســت، چالش هــای گــذرا 
هســتند و در یــک دوره زمانــی رخ می دهنــد 
مثــالً  هســتند.  بهبــود  و  بازگشــت  قابــل  و 
صحیــح  سیاســت های  بــا  سیاســتمدارها 
ــا  ــن چالش ه ــد ای ــان کمــی رون ــد در زم می توانن
را معکــوس کننــد. در 40 ســال گذشــته مــا مــوارد 
ایــن  از  و چالش هایــی  از مشــکالت  متنوعــی 
دســت را داشــته ایم و مــردم در واقــع ســازگاری 
متفــاوت  خیلــی  خشکســالی  مســاله  دارنــد. 
ــگاه می کنیــد یکــی  اســت. از منظــر علمــی کــه ن
از ابرچالش هــای جهــان مســاله تغییــر اقلیــم 
اســت. حتــی در کشــورهای توســعه یافته کــه 
ــر  ــدارد، تغیی ــود ن ــم وج ــود و تحری ــورم و رک ت
اقلیــم یــک ابرچالــش تعریــف شــده اســت. 
ــه  ــه هم ــت ک ــوری اس ــزرگ ط ــش ب ــن چال ای
می داننــد نمی شــود بــا طبیعــت مبــارزه کــرد. 
بــا  بتوانیــم  مــا  نیســت کــه  طــوری  اقلیــم 
بایــد  بنابرایــن  باشــیم.  داشــته  او همــاوردی 
و  زندگــی  تغییــر ســبک  نوعــی ســازگاری در 
پذیریــش قــدرت تخریبــی آن باشــد. کم آبــی 
ــدی دارد و  ــش ج ــک ابرچال ــم ی ــا حک ــرای م ب
ــاز  ــه نی ــد ک ــاق بیفت ــا آن اتف ــازگاری ب ــد س بای
ــاد و  ــای زی ــرف هزینه ه ــازی و ص ــه فرهنگ س ب
برنامه ریــزی بلندمــدت دارد. در حقیقــت بایــد 
پذیرفــت خشکســالی در ایــران تــداوم دارد و 
ــه  چیــزی نیســت کــه تمــام شــود بلکــه ســال ب
ســال و دهــه بــه دهــه وضعیــت آن تشــدید 
ــه  ــران و مطالع ــا از ای ــای م ــد شــد. دورنم خواه
ســناریوهای متفــاوت از تغییــر اقلیــم نشــان 
ــال های  ــداد س ــده تع ــای آین ــد در دهه ه می ده
تــر  ســال های  تعــداد  از  ایــران  در  خشــک 
بنابرایــن بــرای  خیلــی بیشــتر خواهــد بــود. 
وضعیــت پیــش رو خودمــان را آمــاده کنیــم و 
تنهــا بــا ســازگاری و پذیریــش واقعیــت طبیعــت 
و تغییــر ســبک توســعه و ســبک زندگــی بــه 
ســمت مدیریــت ایــن ابرچالــش بــزرگ برویــم.

وی با اشاره به میانگین 
حجم بارندگی های ساالنه 

تشریح کرد: باالی ۳۰ 
سال تقریبا 4۱۳، 5۰ 
سال 4۲۰ و 7۰ سال 
حدود 4۳۰ میلیارد 

متر مکعب جریان ها یا 
نزوالت جوی ما بوده 

است. در سال آبی ۹7 
ـ ۹8 برآوردها نشان 
می دهد حدود 58۰ 
میلیارد متر مکعب 

نزوالت جوی داشتیم. هر 
چند در این موضوع بحث 
مربوط به نحوه مدیریت و 
استفاده از فرصت هایی که 

برای مدیریت آنها وجود 
داشته درست عمل نشده 

است.

بافرصتمدیریتآبیسالگذشتهخوببرخوردنکردیم
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب: برای سال آبی گذشته تقریبا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب فرصت مدیریت داشتیم 

که شاید به توان گفت با آن خوب برخورد نکردیم

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد گفـت: همزمـان بـا 
آغـاز کـوچ بهـاره پرنـدگان بیـش از 20 هـزار قطعـه پرنـده مهاجر 

وارد تـاالب بین المللـی »کانی بـرازان« ایـن شهرسـتان شـدند.
  فـاروق سـخنور روز پنج شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهـار داشـت: با افزایـش تدریجی دمای هـوا در مناطق جنوبی و 
نیز مهیا شـدن شـرایط مطلوب اسـکان، دسـته های چندهزارتایی 
بین المللـی  تـاالب  وارد  و کنارآبـزی  آبـزی  مهاجـر  پرنـدگان  از 

»کانی بـرازان« مهابـاد شـده  و در آن حضـور دارنـد.
وی اضافـه کـرد: ایـن پرندگان شـامل گونه های آبـزی و کنارآبزی 

شـامل غـاز خاکسـتری، اردک  تـاج دار، اردک سـرحنایی، اردک 
سرسـفید و اردک بلوطـی چنگر، کشـیم، فالمینگـو، خروس کولی 

سینه سـیاه و دم سـفید است.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت مطلـوب آب در تـاالب »کانی بـرازان« 
ایـن شهرسـتان  در  زمسـتانی  بارش هـای خـوب  بـه  توجـه  بـا 
پیش بینـی کـرد که فـرود پرنـدگان در این تاالب تا پایان امسـال 
و اوایـل بهـار سـال آینـده ادامـه داشـته باشـد و شـمار پرنـدگان 
مهاجـر و بومـی در آن بـه بیـش از 50 هـزار قطعـه برسـد. رییس 
اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد گفـت: این پرنـدگان مهاجر 

در ادامـه مسـیر کـوچ خـود از جنـوب بـه شـمال مدتـی را در این 
تـاالب بـه اسـتراحت و تغذیـه می پردازنـد و بـا افزایـش دمـا در 
ایـن منطقـه کـوچ خـود را بـه مناطـق سـردتر )شـمالی تر( ادامـه 

می دهنـد.
مـدت حضـور پرنـدگان مهاجـر در تـاالب »کانی بـرازان« متفـاوت 
بـوده و برخـی از گونه هـا زودتـر و برخـی دیگر دیرتر ایـن تاالب را 
تـرک کـرده و بعضـی از گونه هـا در این تـاالب و دیگـر تاالب های 
داشـت:  اظهـار  می کننـدوی  جوجـه آوری  و  النه سـازی  منطقـه 
مـدت حضـور پرنـدگان مهاجـر در ایـن تـاالب متفـاوت بـوده و 
برخـی از گونه هـا زودتـر و برخـی دیگـر دیرتـر این تـاالب را ترک 
کـرده و بعضـی از گونه هـا در »کانی بـرازان« و دیگـر تاالب هـای 
ایـن  افـزود:  منطقـه النه سـازی و جوجـه آوری می کنند.سـخنور 
تـاالب بـه علـت وضعیـت مطلـوب و امنیـت مناسـب بـه یکی از 
شـمال غرب  در  پرنـدگان  مهـم  زیسـتگاه های  و  اسـتراحتگاه ها 
کشـور تبدیـل شـده و همه سـاله پذیـرای شـمار زیـادی از انـواع 
ایـن  پرنـدگان مهاجـری اسـت کـه در مسـیر پـرواز خـود وارد 
اهالـی روسـتاهای همجـوار تاالب هـای  از  تـاالب می شـوند.وی 
ایـن شهرسـتان خواسـت در صـورت مشـاهده افـراد سـودجو و 
فرصت طلـب در شـکار گونه هـای بـا ارزش جانـوری مراتـب را بـه 

اداره محیـط زیسـت و محیط بانـان ایـن اداره اطـالع دهنـد.
تـاالب بین المللـی »کانی بـرازان« مهابـاد بـا وسـعتی افـزون بـر 
910 هکتـار یکـی از مهمتریـن تاالب هـای اقمـاری جنـوب دریاچه 
ارومیـه و بـا ارزش تریـن زیسـتگاه های انـواع پرنـدگان آبـزی و 

کنارآبـزی مهاجـر و بومـی در شـمال غرب کشـور به شـمار می رود.
زیسـتی  شـرایط  و  ویـژه  موقعیـت  دلیـل  بـه  تـاالب کـه  ایـن 
منحصربفـرد خـود در سـال 13۸5 بـه عنوان منطقه شـکار ممنوع 
اعـالم شـد، به نخسـتین پناهگاه حیـات وحـش آذربایجان غربی 
تبدیـل و بـه ایـن ترتیب به عنـوان یکی از مناطق چهارگانه کشـور 

بـا جایـگاه قانونـی معرفی شـده اسـت.
و  آبـزی  پرنـده  تعـداد 75 گونـه  بررسـی ها  آخریـن  براسـاس 
کنارآبـزی متعلـق بـه 11 خانـواده در ایـن تـاالب شناسـایی شـده 
اسـت کـه در صـورت اضافـه کـردن گونه هـای خشـک زی، ایـن 
تعـداد بـه بیـش از 1۸0 گونـه خواهد رسـید که همیـن امر اهمیت 
مهـم  گونه هـای  از  آشـکار می سـازد؛  پیـش  از  بیـش  را  تـاالب 
پرنـدگان ایـن تاالب می تـوان به فالمینگـو، چنگـر، اردک بلوطی، 
اردک سرسـفید، حواصیـل خاکسـتری، پرسـتوی دریایـی، اردک 
مرمـری، بـاکالن کوچـک، پلیکان سـفید، چوب پا، کشـم بزرگ و 

عـروس غـاز اشـاره کرد.
انـواع نـادری از پرنـدگان همچـون خروس کولی دم سـفید، اردک 
سرسـفید، اردک مرمـری نیـز کـه در فهرسـت پرنـدگان در خطـر 

انقـراض هسـتند، در ایـن تـاالب دیده می شـود.
در  خانـواده   17 و  جنـس   35 از  گیاهـی  گونـه   ۴5 تاکنـون 
کانی برازان شناسـایی شـده که بیشـتر آنهـا از خانواده »اسـفناج/ 
اسـت؛   »Graminae »گندمیـان/  و   »Chenopodiaceae
گونه هـای شناسـایی شـده در داخـل تاالب نیز شـامل نـی، بوریا، 

جگـن و گـز اسـت.

فرودبیشاز۲۰هزارقطعهپرندهمهاجردر
تاالب»کانیبرازان«مهاباد

مقامــات کنیــا از شــکار یــک زرافــه ســفید مــادر و بچــه 7 
ماهــه اش بــه دســت شــکارچیان غیرقانونــی خبــر دادنــد. 
جمعیــت ایــن گونــه نــادر بــه تنهــا دو زرافــه ســفید در کل 
ــد  ــز، »محم ــوزک تایم ــزارش نیوی ــه گ ــش یافت.ب ــان کاه جه
ــروال  ــه حفاظــت شــده ایشــاقبینی هی ــر منطق ــور« مدی احمــد ن
ــل  ــه مح ــا ک ــرق کنی ــمال ش ــع در ش )Ishaqbini Hirola( واق
ــن  ــالم ای ــا اع ــود، ب ــا ب ــادر از زرافه ه ــه ن ــن گون ــداری از ای نگه
خبــر گفــت کــه جنگلبانــان مــرگ ایــن دو زرافــه را تاییــد کــرده و 
ــای اســکلت آن هــا موجــود اســت.طرفداران  ــی از بقای عکس های
ــن  ــه ها تخمی ــت الش ــی از روی وضعی ــع طبیع ــت از مناب حفاظ
ــاه پیــش کشــته شــده اند. ــار م ــا چه ــن زرافه ه ــه ای ــد ک می زنن
زرافــه  ســفید مــاده و بچــه اش اولیــن بــار در ســال 2017 توســط 
ــات خــود در  ــدن حیوان ــه مشــغول چران ــرد روســتایی ک ــک ف ی
نزدیکــی پناهــگاه ایشــاقبینی بــود، مشــاهده شــدند. ایــن زرافــه 
ــا  ــی ب ــه گوی ــت ک ــراه داش ــه هم ــده ای را ب ــگ پری ــودک رن ک

ــود. ــرده ب ــر ک ــتش تغیی ــای پوس ــن رنگدانه ه ــش س افزای
ســال گذشــته، زرافــه مــادر کــودک دیگــری را بــه دنیــا آورد و بــه 
ــن ترتیــب تعــداد زرافه هــای ســفید موجــود در ایــن منطقــه  ای

حفاظــت شــده بــه ســه مــورد رســید.
ایــن زرافه هــا بــه زالــی یــا آلبینیســم مبتــال نبودنــد امــا عالئــم 
یــک بیمــاری ژنتیکــی متفــاوت موســوم بــه لیوسیســم  را 
ــای  ــی از رنگدانه ه ــه آن بخش ــال ب ــات مبت ــه حیوان ــتند ک داش
ــه زالــی،  ــات مبتــال ب خــود را از دســت می دهنــد.در مــورد حیوان
ــه  ــات مبتــال ب ــدن تولیــد نمی شــود. امــا حیوان مالنیــن در کل ب
لیوسیســم ممکــن اســت رنگدانه هــای تیره تــری در بافــت نــرم 
خــود داشــته باشــند و چشــمان آنــان نیــز رنــگ طبیعــی خــود را 
حفــظ می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه چشــم حیوانــات مبتــال 

بــه زالــی معمــوالً قرمــز اســت.   

شکار دو زرافه نادر سفید 
در کنیا

افزایش ۱4 درصدی مصرف آب 
شرب طی دو هفته اخیر

خبر

ــه  ــس کمیت ــی، رئی ــینی میالن ــید آرش حس س
ــران،  ــط زیســت شــورای اســالمی شــهر ته محی
زیســت  پیامدهــای  احتمــال  بــا  رابطــه  در 
ــترش  ــروز و گس ــت: ب ــا گف ــروس کرون ــترش وی ــی از گس ــی ناش محیط
ــوینده ها،  ــیمیایی، ش ــای ش ــرف فرآورده ه ــش مص ــا، افزای ــی کرون اپیدم
آب و... را بــه همــراه داشــته کــه ایــن مســائل پیامدهــای محیــط زیســتی 
را بــه همــراه دارد. به طــور مثــال مــواد شــوینده وارد آب هــای زیــر زمینــی 

ــت دارد. ــط زیس ــر محی ــی ب ــر منف ــه اث ــوند ک ــا می ش و فاضالب ه
  او ادامــه داد: بــر اســاس گــزارش شــرکت آب و فاضــالب، میــزان مصرف 
ــدا  ــزان 1۴ درصــد افزایــش پی ــه می ــه گذشــته ب آب شــرب طــی دو هفت
ــان  ــی همزم ــام خانه تکان ــرای انج ــا ب ــات خانواده ه ــا اقدام ــه ب ــرده ک ک
شــده و در همیــن رابطــه، مســئوالن وزارت نیــرو هشــدار داده و خواســتار 

ــت بیشــتر از ســوی شــهروندان شــده اند.  کاهــش مصــرف و رعای
آلــوده  بــا  رابطــه  در  تهــران  شــهر  اســالمی  شــورای  عضــو  ایــن   
شــدن آب هــای زیرزمینــی پایتخــت اظهــار داشــت: ردیابــی اثــرات 
میکروپالســتیک ها و مــواد بهداشــتی نیازمنــد پایــش اســت. انجــام 
ــم  ــه حــال ه ــا ب ــوده و ت ــه ب ــر هزین ــم پ ــه صــورت دائ ــا ب ــن پایش ه ای
ــرای  ــران ب ــت ته ــی دش ــر زمین ــای زی ــتماتیک روی آب ه ــش سیس پای
ــت.  ــده اس ــام نش ــوینده ها انج ــتیک ها و ش ــرات میکروپالس ــی اث بررس
ــر  ــا دیگ ــگاه ها ی ــت دانش ــن اس ــه ممک ــزود: البت ــی اف ــینی میالن  حس
مراکــز علمــی و پژوهشــی مطالعــات مــوردی در ایــن رابطــه انجــام داده 
ــای آب  ــرای چاه ه ــالب ب ــرکت آب و فاض ــا ش ــازمان  آب ی ــا س ــند ی باش
ــع  ــه صــورت جام ــه ب ــی اینک شــرب بررســی هایی انجــام داده باشــند ول
ــون انجــام  ــن کار تاکن ــش شــود، ای ــی پای ــر زمین و منظــم ســفره آب زی

نشــده اســت.
ــط  ــت از محی ــازمان حفاظ ــا س ــهرداری ب ــکاری ش ــا هم ــه ب  او در رابط
زیســت و جهــاد کشــاورزی در خصــوص اســتفاده از فاضــالب در اراضــی 
کشــاورزی جنــوب تهــران هــم تصریــح کــرد: شــهرداری مســتقیما 
مســئولیت در ایــن زمینــه نــدارد امــا در بحــث حریــم اگــر تغییــر 
ــد و  ــد کن ــش و رص ــد پای ــهرداری می توان ــد، ش ــی رخ بده ــری زراع کارب

ــد.  ــالم کن ــوع را اع ــن موض ــاورزی ای ــاد کش ــازمان جه ــه س ب
ــزود:  ــران اف ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــت ش ــط زیس ــه محی ــس کمیت  رئی
ــم در شــهرداری  ــن پایش هــا و بررســی ها، اداره کل حری ــرای انجــام ای ب
تهــران وجــود دارد و در ســطح ملــی نیــز قوانیــن ســخت گیرانه تری 
ــرا در  ــه اخی ــاک ک ــت خ ــون حفاظ ــت.ظرفیت های قان ــده اس ــع ش وض
مجلــس تصویــب شــده موضــوع دیگــری اســت کــه امــکان همــکاری را 
ــا در  ــن نامه ه ــتورالعمل ها و آئی ــه دس ــی ک ــا زمان ــا ت ــد ام ــم می کن فراه

ــرد. ــان می ب ــداری زم ــود مق ــن ش ــه تدوی ــن رابط ای

آب

ممنوعیت صدور مجوز بازدید از مناطق محیط زیست فارس
لیال جوالیی رئیس اداره نظارت بر حیات وحش گفت: با توجه به شیوع کرونا ، در راستای تشویق هموطنان به 

ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال ویروس و پیشگیری از اپیدمی بیماری در استان تا اطالع ثانوی صدور مجوز 
بازدید از مناطق تحت مدیریت استان و موزه پارک ملی بمو ممنوع شده است.
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ــازمان  ــران س ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک ریی
ــه  ــی ب ــامانه بارش ــه س ــه ورود س ــاره ب ــن اش ــی ضم هواشناس
ــاه  ــن م ــه اول فروردی ــا هفت ــفند ت ــی اس ــه پایان ــوراز هفت کش
گفــت: بــا توجــه بــه ورود ایــن ســامانه های بارشــی دمــای هــوا 
طــی ابتــدای ســال آینــده حــدود دو تــا ســه درجــه ســانتیگراد 

ــد. ــش می یاب ــول کاه ــد معم ــه ح ــبت ب نس
ــه از  ــه اینک ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب ــو ب ــت و گ ــه در گف احــد وظیف
روز جمعــه ) 23 اســفند( ســامانه بارشــی جدیــد بــه کشــور وارد 
می شــود، اظهــار کــرد: ایــن ســامانه ســبب بارندگی هــای خوبــی 
در نــوار غربــی کشــور، برخــی نقــاط شــرق و شــمال شــرق کشــور 

می شــود.
ــی  ــامانه بارش ــاری س ــه ج ــر هفت ــه از اواخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــای ابتدای ــا روزه ــد و ت ــد ش ــور وارد خواه ــه کش ــری ب دیگ
ــی  ــامانه بارش ــن س ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــال اس ــن فع فروردی
بیشــتر مناطــق کشــور بــه جــز جنــوب شــرق از جملــه کرمــان و 

سیســتان و بلوچســتان را فرامی گیــرد.
ــازمان  ــران س ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک ریی
هواشناســی ادامــه داد: از ایــن رو طــی روزهــای پایانــی اســفند 
ــی در غــرب  و روزهــای ابتدایــی فروردیــن مــاه بارش هــای خوب
کشــور بــه ویــژه کرمانشــاه، چهــار محــال و بختیــاری و لرســتان 
خواهیــم داشــت. وی در مــورد احتمــال وقــوع ســیالب در کشــور 
ــده  ــه آین ــح داد: هفت ــی توضی ــامانه های بارش ــن س ــی ای در پ
پــس از ورود ســامانه بارشــی بــه کشــور احتمــال وقــوع ســیالب 
در لرســتان وجــود دارد همچنیــن بــا ورود ســامانه بارشــی ســوم 
ــی  ــای ابتدای ــفند و روزه ــی اس ــای پایان ــی روزه ــور ط ــه کش ب
فروردیــن احتمــال وقــوع ســیالب در کرمانشــاه، شــمال ایــالم، 

ــار محــال و بختیــاری وجــود دارد.          لرســتان و چه

ورود ۳ سامانه بارشی به 
کشور تا هفته اول فروردین
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لطفا برای عید نوروز مار و سمندر نخریدحیا

در  زیسـت  نمایندگـی حفاظـت محیـط  مسـئول 
از  گونه هایـی  متاسـفانه  گفـت:  شـهداد  بخـش 
جملـه الک پشـت، سـمندر و انـواع مـار آبـی کـه 
غیـر بومـی آسـیب پذیر یـا گا ها در حـال انقراض 

هسـتند و در بـازار عیـد نـوروز دیـده می شـوند.
حفاظـت  نمایندگـی  مسـئول   ، جلیلونـد  رضـا  محمـد 
محیـط زیسـت در بخـش شـهداد در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
کرمـان  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه 
،گفـت: همـه سـاله در آسـتانه عیـد نـوروز و در ایـام پایانـی 
سـال، خریـد و فـروش برخی گونه هـای گیاهـی و جانوری در 
بـازار رونـق می گیـرد و بـه صـورت غیـر قانونـی گونه هایـی از 
حیـات وحـش بـرای سـودجویی بیشـتر بـه فروش می رسـند 
بـرای سـفره هفـت  فرهنگـی  و  تفرجـی  ارزش  تنهـا  نـه  کـه 
بیماری هـای مشـترک  برخـی  بلکـه می تواننـد  ندارنـد  سـین 
پوسـتی را بـه انسـان منتقـل کننـد و یـا در صـورت رهاسـازی 
سـایر  زندگـی  مهاجـم،  گونـه  یـک  عنـوان  بـه  طبیعـت  در 

گونه هـای بومـی را در معـرض خطـر قـرار دهنـد.
و  از جملـه الک پشـت، سـمندر  افـزود: گونه هایـی  جلیلونـد 

انـواع مـار آبـی کـه غیـر بومـی آسـیب پذیـر یـا گا هـا در حال 
انقـراض هسـتند و در بـازار عیـد نـوروز دیـده می شـوند و جدا 
کـردن ایـن جانـوران و گیاهان از زیسـتگاه اصلی و رهاسـازی 
بـه  جـدی  آسـیب های  می توانـد  دیگـر  زیسـتگاه های  در 

طبیعـت وارد کنـد.
همشـهرییان   اسـت  الزم  خصـوص  ایـن  ادامـه گفـت:در  در 
دوسـتدار طبیعـت، ضمـن خـودداری از خرید گونه هـای مذکور 
و همچنیـن عـدم رهاسـازی گونه هـای گیاهـی و جانـوری غیر 
احتمالـی  مـوارد  زیسـتگاه های طبیعـی،  در  مهاجـم  و  بومـی 
حفاظـت  نمایندگـی  مسـئول  و   15۴0 شـماره  بـه  را  تخلـف 

محیـط زیسـت گـزارش کننـد.
مسـئول نمایندگـی حفاظـت محیـط زیسـت در بخش شـهداد 
گفـت: بـه اسـتناد ضوابـط و قوانیـن، هرگونه نگهـداری، حمل، 
خریـد و فـروش جانـوران وحشـی زنـده یـا کشـته و اجـزای 
آن هـا بـدون مجـوز سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، ممنـوع 
بـه  قضایـی،  مراجـع  بـه حکـم  قانـون،  از  متخلفـان  و  بـوده 
پرداخـت جـزای نقـدی تـا پانـزده میلیـون ریـال یـا حبس تا 

شـش مـاه محکـوم خواهند شـد.
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حمایت پایگاه سیویلیکا از همایش ملی تنوع زیستی م
 دبیـر علمی نخسـتین همایش ملی تنوع زیسـتی 
خبـر داد: پایـگاه سـیویلیکا بـا انعقـاد تفاهمانه ای 
حمایـت خـود از همایـش ملـی تنـوع  زیسـتی را 

اعـالم کرد.
بـه گـزارش روز جمعـه پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت، محمـد مـدادی گفـت: بر اسـاس 
ایـن تفاهمنامـه، مقـاالت همایـش ملـی تنـوع زیسـتی توسـط 
پایـگاه سـیویلیکا نمایـه سـازی و بـه هـر مقالـه همایـش کـد 
COI اختصـاص داده خواهـد شـد.وی اظهـار داشـت: بـا توجـه 
بـه اهمیـت موضـوع حفاظـت از تنـوع زیسـتی، همچنیـن عنوان 
همایـش ملی تنـوع زیسـتی در تقویم کنفرانس هـای تخصصی 

کشـور درج مـی شـود.
نخسـتین همایـش ملـی تنـوع زیسـتی بـا همـکاری معاونـت 
محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع زیسـتی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت در خـرداد مـاه 99 برگـزار می شـود کـه رویکردهای نوین 
در حفاظـت یکـی از اهـداف برگـزاری ایـن همایـش اسـت کـه 
توسـط کارشناسـان و متخصصـان امر مـورد بحث و بررسـی قرار 

می گیـرد.

ایـن همایـش در چهـار رویکـرد اصلـی شـناخت و معرفـی تنـوع 
زیسـتی کشـور و مطالعـات بنیادین آن، حفاظت در سـطوح سـه 
گانـه بهـره بـرداری پایـدار از تنـوع زیسـتی و آمـوزش و جریـان 
سـازی در سـطوح مختلـف جامعـه برگـزار و در بیـش از 10 محور 
بـر اسـاس ضـرورت علمـی و اجرایی موجود نسـبت بـه پذیرش 

مقـاالت اقـدام خواهـد کرد.
رویکردهـای نویـن در حفاظـت، مدیریـت گونـه هـا و جمعیـت 
هـا، ابعـاد حقوقـی و بیـن المللی تنوع زیسـتی، اثـرات تغییرات 
و  بومـی  دانـش  پایـدار،  زیسـتی، کشـاورزی  تنـوع  بـر  اقلیـم 
مشـارکت آگاهانـه در حفـظ تنـوع زیسـتی محورهـای مهـم این 

همایـش اسـت.
ایـن همایـش بـه مناسـبت روز جهانـی تنـوع زیسـتی در خرداد 
و  علمـی  مراجـع  مشـارکت  و  همـکاری  بـا  آینـده  سـال  مـاه 
اجرایـی مرتبـط از جملـه پژوهشـکده محیـط زیسـت و توسـعه 
پایـدار، دبیرخانـه مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی برگزار 
مـی شـود، محققـان و متخصصـان تـا پایان اسـفند مـاه فرصت 
ارسـال مقالـه از طریـق پایـگاه اینترنتـی همایـش بـه نشـانی 

دارنـد. را    biodiversitycongress.ir
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دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
اردبیــل گفــت: اردبیــل جــزو اولیــن 
ــروژه  ــر پ ــگام و آغازگ ــتان های پیش اس

پالک کوبی دام در کشــور است.
ــه  ــه هرگون ــزود: ارائ ــت اژدری اف نوبخ
جملــه  از  دامــداران  بــه  خدمــات 
توزیــع   ، بانکــی  تســهیالت  معرفــی 
نهاده هــای دامــی و معرفــی ســوخت 
ــذاری  ــی و هویت گ ــه پالک کوب ــوط ب من
ــتی در  ــداران بایس ــده و دام ــا ش دام ه
ــدام  اســرع وقــت در ایــن خصــوص اق
ــه  ــی مواج ــکالت آت ــا مش ــا ب ــد ت نماین

نشوند.
وی اظهارداشــت: از نیمــه دوم ســال 
95 اســتفاده از پــالک گــوش اســتاندارد 

دامداری هــای صنعتــی  در  رقمــی   15
اســتان آغاز شده است.

ــذ  ــزارش اخ ــاس گ ــر اس ــت: ب وی گف
از ســامانه جامــع هویــت دام  شــده 
مرکــز در 9 مــاه ســال 9۸ بــرای تعــداد 
گلــه  کــد  دامــدار   70 و  هــزار   11
تخصیــص یافتــه و 19۸ هــزار و ۴17 
راس دام پالک کوبــی و هویت گــذاری 
آذر  پایــان  تــا  مجمــوع  در  و  شــده 
ــواع  ــزار و ۸۸9 راس ان امســال 227 ه
شــده  هویت گــذاری  اســتان  در  دام 

است.
تمامــی  شــدن  هویــت دار  افــزود:  او 
دام هــای اســتان و ثبــت اطالعــات آنهــا 
در ســامانه مرکــز و مشــخص شــدن 
ــرایط  ــدن ش ــم ش ــت دام ، فراه مالکی

دامــداران  بــه  خدمــات  بهتــر  ارائــه 
واقعــی بــر اســاس تعــداد دام موجــود 
ــات  ــار و اطالع ــه آم ــا ، دسترســی ب آنه
ــرای  ــتان ب ــی اس ــت دام ــی جمعی واقع
 ، مدیریتــی  برنامه ریزی هــای 
تبعــات  و  دام  قاچــاق  از  پیشــگیری 
ایــن طــرح  مزایــای  از  آن  از  ناشــی 

است.
دقیق تــر  بــرآورد  همچنیــن  وی 
گوشــت  و  )شــیر  دامــی  تولیــدات 
قرمــز( و برنامه ریــزی بــرای جبــران 
 ، اســتان  مــازاد  صــادرات  و  کمبــود 
علوفــه ای  نیــاز  دقیق تــر  بــرآورد 
ــران  ــت جب ــزی جه ــتان و برنامه ری اس
و  سیاســت گذاری  و  آن  کســری 
در  مدیریتــی  دقیق تــر  برنامه ریــزی 

خصــوص دامــداران اســتان و کشــور از 
ــی  ــداف پالک کوب ــن اه ــه مهم تری جمل

دام هاست.
ســه  از  بیــش  بــا  اردبیــل  اســتان 
میلیــون و 900 هــزار واحــد دامــی رتبــه 
10 کشــوری را در صنعــت دامــداری دارد 
 2 از  بیــش  دارای  اســتان  ایــن   ،
میلیــون دام ســبک و 350 هــزار دام 

است. سنگین 
اردبیــل رتبــه 7 کشــوری را در پــرورش 
در  را  کشــوری   3 رتبــه   ، گوســفند 
ــوری را در گاو  ــه 7 کش ــش ، رتب گاومی
گاو  در  را  15 کشــوری  رتبــه  و  بــوی 

اصیل دورگ داراست.
و  هــزار   29 اســتان  ایــن  در  ســاالنه 
تولیــد  قرمــز  گوشــت  تــن   7۴7
ــتان  ــن اس ــاالنه ای ــاز س ــود ، نی می ش
ــن  ــزار و 300 ت ــز 15 ه ــه گوشــت قرم ب
تــن   300 و  هــزار   1۴ می باشــد کــه 
ــتان های  ــایر اس ــه س ــز ب ــازاد آن نی م

کشــور فرستاده می شود.

 

محمد امیر براهویی اظهار داشـت: حفظ سـالمت شـهری 
امـروز یـک اولویـت و وظیفه همگانی اسـت کـه باید همه 
دسـتگاه ها، نهادهـا، سـازمان های دولتـی و خصوصی و از 
همـه مهمتـر شـهروندان در ایـن زمینـه تـالش کننـد.وی 
و  وظایـف  براسـاس  زاهـدان  شـهرداری  داد:  ادامـه 
برنامه هـای  شـده  تعریـف  برایـش  ماموریت هایـی کـه 
مختلـف را در راسـتای پیشـگیری و مقابلـه بـا ویـروس 

کرونا اندیشیده و در حال اجرا دارد.
معـاون خدمات شـهری شـهرداری زاهدان افـزود: پس از 
اعـالم ویـروس کرونا در سیسـتان و بلوچسـتان بالفاصله 
اولیـن جلسـه فـوق العـاده سـتاد هماهنگـی و مدیریـت 
بحـران شـهرداری زاهـدان بـه ریاسـت شـهردار تشـکیل 

شد.
وی بـه مانـور بزرگ ضدعفونی سـطح شـهر زاهدان اشـاره 
کـرد و گفـت: مانـور بـزرگ ضدعفونـی و گندزدایـی معابـر 

عمومـی و اماکـن شـهری در قالب چهار دسـتگاه ماشـین 
آالت سـنگین آتش نشـانی، پنـج دسـتگاه ماشـین آالت 
جت واش، 60 دسـتگاه سـم پاش های کولـه ای موتوری و 
و  ارزیابـی  هـدف  بـا  سـیار  تیـم   15 بـر  بالـغ  دسـتی، 

سنجش توان عملیاتی شهرداری انجام شد.
براهویـی اظهـار داشـت: ایـن تیم هـا از نهـم اسـفند کار 
ضدعفونـی سـطح شـهر را آغاز کردند و تاکنـون حدود 500 
هـزار لیتـر محلـول پاشـی و ضدعفونی را در معابـر پرتردد 
سـطح شـهر بازارهـای هسـته ی مرکـزی شـهر چهـار راه 
رسـولی، بـازار مرکـزی، بـازار مشـترک، بـازار مجدیه شـیر 
آبـاد، پارک هـای سـطح شـهر )مبلمـان، نیمکـت، وسـایل 
بـازی کـودکان، سـت های ورزشـی(، مسـاجد پرجمعیت، 
سـطل  مخـازن  ضدعفونـی  همچنیـن  و  پرتـردد  ادارات 
زبالـه، ماشـین های حمل زبالـه، پایانه های مسـافربری و 
6۴0 دسـتگاه نـاوگان حمـل و نقل درون شـهری با نظارت 

مسـتقیم مدیرهماهنگـی و نظـارت این حوزه انجام شـده 
است.

جوی هـا،  پاشـی  وآهـک  تصریـح کـرد: گندزدایـی  وی 
تقویـت نـاوگان جمـع آوری زبالـه و الیروبـی جوی هـا بـه 
گونـه ای کـه در هـر ناحیـه شـهرداری ماشـین های حمـل 

زباله با عنوان فوریت مستقر هستند.
معـاون خدمات شـهری شـهرداری زاهدان از بـه کارگیری 
تمامی ماشـین آالت عمرانی و نخاله زدایی شـهرداری در 
بخـش خدمات شـهر، تعطیلـی روز بازارها، مرکـز خرید و 
فـروش ماشـین االت سـبک، پـارک ملت، جمـع آوری و 
تذکـر بـه دسـت فروشـان، دوره گردها با نظـارت مدیریت 
تخلفـات شـهری و همچنیـن جمـع آوری و آمـوزش زباله 
دیگـر  از  را  پسـماند  سـازمان  مدیریـت  توسـط  گردهـا 
اقدامـات شـهرداری جهت پیشـگیری و مقابله با ویروس 

کرونا برشمرد.

اردبیل جزو اولین استان های آغازگر پروژه 
پالک کوبی دام در کشور است

بیش از 5۰۰ هزار لیتر محلول پاشی در شهر زاهدان انجام شده است

 پیام
استان ها

45 سری جهیزیه به نوعروسان کنگانی اهدا شد
آئین اهدای ۴5 مجموعه جهیزیه به نوعروسان کنگانی برگزار شدفرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کنگان گفت: این اقدام 
در راستای سنت حسنه ازدواج آسان و ماموریت ذاتی محرومیت زدایی سپاه و با همت معاونت محرومیت زدایی قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص( سپاه انجام شده است.سرهنگ اسماعیل تاجیک افزود: این جهیزیه ها شامل 22 قلم کاالی اساسی 
است.وی اضافه کرد: ارزش ریالی این ۴5 جهیزیه افزون بر 5 میلیارد و ۴00 میلیون ریال است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــادره هی ــر آرا ص براب
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــورد  ــالک م ــان و ام ــده اســت.لذا مشــخصات متقاضی ــان محــرز گردی متقاضی
تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهی 
مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو 

مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

ــد غالمرضابشــماره شناســنامه 766در یــک  ــم زری افشــارنژاد زرنــدی فرزن خان
بــاب مغــازه بــه مســاحت 27/5مترمربــع از پــالک 23۸9اصلــی واقــع در زرنــد 
ــلطانی  ــر س ــای اکب ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــی ره خری ــام خمین ــان ام خیاب

تــاج آبــادی
آقــای محمــد جمالیــزاده بهاءآبــادی فرزنــد خــداداد بشــماره شناســنامه 
3۸صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت۴۸۸/10 مترمربــع مفــروز 
ــرم  ــری مح ــان 20 مت ــد خیاب ــع در زرن ــی واق ــالک 7561 اصل ــزی از پ و مج

ــد ــی زاده هنرمن ــده مهراب ــم های ــمی خان ــک رس ــداری از مال خری
آقــای هــادی مختــاری آب پنگوئــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامهد739 در 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 336/61مترمربــع از پــالک 255۴اصلــی واقــع در 
زرنــد روســتای آبپنگوئیــه خریــداری از مالــک رســمی خانــم ســکینه مختــاری

خانــم صدیقــه میرزالــی زرنــدی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 227 صــادره 
ــزی  ــروز و مج ــاحت۸55/20مترمربع مف ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی از زرن
شــده از پــالک 1 فرعــی از 6006 اصلــی واقــع در زرنــد خیابــان مطهــری کوچــه 1 

خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی میرزالــی زرنــدی.
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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 اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۸6031900۸002۴۸0 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
فرزنـد  زرنـدی  خسـروی  امیـن  آقـای  متقاضـی 
خداداد به شـماره شناسـنامه 30۸0127250 صادره از 
زرنـد در یک بـاب خانه به مسـاحت130/۸0مترمربع 
خیابـان  زرنـد  در  واقـع  اصلـی   5233 پـالک  از 
اسـدآبادی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی 
خیرخـواه کهنوجـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/
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 متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول )استاد ذمه( پرونده اجرائی 

گالسه ۹7۰۱864
نظــر بــه اینکــه بدهــکار هومــن قهرمــان قــدار و راشــین قهرمــان 
اقــدار و بیــژن قهرمــان قــدار ورثــه مرحــوم ایــرج قهرمــان قــدار 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلــت تعییــن شــده اقــدام 
ننمــوده انــد لــذا بنــا بــه درخواســت بســتانکار ششــدانگ پــالک 
ــه  ــع در بخــش ۴ کرمــان ب ــی واق شــماره 739 فرعــی از 2 اصل
ادرس کرمــان، بلــوار امــام حســن، کوچــه 2۸، پشــت بوتــان گاز، 
بــاغ بالنــده و بــه مســاحت 1620/35متــر مربــع و مقــدار۸60/۸1 
ــرج  ــه مالکیــت ای ــق بوقــف اســت ب ــع از عرصــه متعل ــر مرب مت
ــخ  ــنامه 109 تاری ــماره شناس ــف ش ــد يوس ــدار فرزن ــان ق قهرم
ملــی  شــماره  دارای  ارومیــه  از  صــادره   132۸/02/03 تولــد 
2753972370بــا جــزء ســهم 6 از کل 6 بعنــوان مالــک شــش 
ــی  ــی بشــماره چاپ ــان، ســند مالکیــت اصل ــگ عرصــه و اعی دان
595573 ســری الــف ســال 93 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 
139520319007010۸71 ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده بــا 
حــدود اربعــه : شــماال: در شــش قســمت اول دیواریســت 
ــی دوم  ــه دو اصل ــانتيمتر ب ــر و دوازده س ــه مت ــول )9/12( ن بط
ــر و پنجــاه ســانتيمتر  ــزده مت ــوار بطــول )15/50( پان ــوار بدی دی
ــی  ــی از دو اصل ــش فرع ــاد و ش ــدو هفت ــار ص ــماره چه ــه ش ب
ســوم دیواریســت بطــول ) 15/90 ( پانــزده متــر و نــود ســانتیمتر 

ــر  ــارم دیواریســت بطــول )1۸/61( هجــده مت ــی چه ــه دو اصل ب
ــت  ــم دیواریس ــی پنج ــه دو اصل ــانتیمتر ب ــک س ــصت و ی و ش
ــی  ــه دو اصل ــر و شــش ســانتیمتر ب ــزده مت بطــول )15/06( پان
ششــم دیواریســت بطــول )۸/71( هشــت متــر و هفتــاد ویــک 
ــول )22/۸0(  ــت بط ــرقا: دیواریس ــی ش ــه دو اصل ــانتیمتر ب س
بیســت و دو متــر و هشــتاد ســانتيمتر بــه دو اصلــی جنوبــا: در 
چهــار قســمت کــه قســمت دوم آن غربی اســت. اول دیواریســت 
بطــول )37/76( ســی و هفــت متــرو هفتــاد و شــش ســانتیمتر 
بــه دو اصلــی دوم دیواریســت بطــول )7/50( هفــت متــر و 
ــه کوچــه ســوم درب و دیــوار بطــول )10/00(  پنجــاه ســانتيمتر ب
ده متــر بــه کوچــه چهــارم دیواریســت بطــول )33/30( ســی و 
ــوار  ــا: درب و دی ــی غرب ــه دو اصل ســه متــر و ســی ســانتیمتر ب

ــه کوچــه. ــر ب ــوزده مت بطــول )19/00( ن
ــه  ــورت خان ــک بص ــمی مل ــناس رس ــه کارش ــق نظری ــه برطب  ک
بــاغ اســت. ملــک در اجــاره نمــی باشــد ارزش ملــک بــا توجــه 
بــه مشــخصات فــوق الذکــر بــه شــرح ذیــل تعییــن مــی شــود. 
ارزش 35/ 1620 متــر مربــع عرصــه از قــرار هرمتــر مربــع 
3/۴00/000 ریــال مبلــغ 5/500/000/000ارزش اعیــان موجــود و 
ــع  ــال جم ــا 500/000/000ری ــرق مجموع ــاز ب ــق امتی ــار و ح حص
میلیــارد  شــش   6/000/000/000 مبلــغ  ملــک  ششــدانگ  كل 
ــوق توســط  ــک ف ــا مل ــردد. ضمن ــی گ ــد م ــن و تایی ــال تعیی ری
دادگاه نیــز بازداشــت مــی باشــد از ســاعت 9 الــی 12 ظهــر روز 
چهارشــنبه مورخــه 1399/01/20 در طبقــه دوم ســالن اجتماعــات 

ــع در  ــان واق ــالک کرم ــناد و ام ــت اس ــر اداره کل ثب ــهید نص ش
ضلــع شــمالی پــارک نشــاط از طریــق مزایــده بفــروش میرســد 
و مزایــده از مبلــغ پایــه کارشناســی6/000/000/000 ریــال )شــش 
میلیــارد ریــال ( کــه قطعــی گردیــده اســت شــروع و باالتریــن 
ــدی  ــروش کال نق ــد ف ــد ش ــه خواه ــنهادی فروخت ــغ پیش مبل
ــد  ــی توانن ــداران م ــن و خری ــت طالبي ــر اس ــه ذک ــت الزم ب اس
ــه مبلــغ پایــه در مزایــده شــرکت  ــا ارائــه یــک چــک رمــزدار ب ب
ــرق و گاز  ــه آب و ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده ــد پرداخ نماین
ــی  ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورت اعــم از حــق انشــعاب ی
ــز  ــد و نی ــته باش ــی داش ــت بده ــن باب ــده از ای ــورد مزای ــه م ک
ــا تاریــخ  بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از انجــام 
مزایــده در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد میگــردد 
ضمنــا چنانچــه روزمزایــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد روز 
ــن و  ــد شــد طالبی ــده انجــام خواه ــی مزای ــد از تعطیل اداری بع
خریــداران میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات 
ــد ــه نماین ــان مراجع ــناد رســمی کرم ــرای اس ــه اداره اج اداری ب

تاریخ انتشار :139۸/12/2۴
علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
م.الف ۱758

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی 
ــور  ــماره موت ــه ش ــدل ۱۳86 ب ــی م ــفید - روغن ــگ س ــه رن ب
۲۰5۰۰۱۳ و شــماره شاســی S۱4۱۲۲86۳5۲88۹ بــه شــماره 
پــالک 65/ 58۳ ط ۲8 بنــام صغــری میرزائــی بادیــزی 
ــه  ــی ۳۰۹۱۲۹4۰8۰ ب ــه کدمل ــین ب ــوم غالمحس ــد مرح فرزن
شــماره شناســنامه ۹ صــادره از زرنــد مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت. زرنــد

آگهی مفقودی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139860317180001495  هیــات  اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــواز   ــک  اداره ســه اه ــت مل ــی حــوزه ثب رســمی مســتقر در واحــد ثبت
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  /ترکــی خســراج   فرزنــد 
زیــاره  بشــماره شناســنامه 7084 صــادره از اهــواز  در یــک بــاب خانــه  به 
مســاحت 149/82 متــر مربــع پــالک فرعــی از 1356 باقیمانــده واقــع در 
کــوی انقــالب خیابــان ســروش شــمالی بــن بســت دوم خریــداری مــع 
الواســطه از مالــک رســمی آقــای شــاهین ابراهیمیــان مالــک مشــاعی 
ســهام 2477 محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
ــه مــدت دو مــاه  اعتــراض  میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

شــماره م/الــف:   5/2974
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/07(                      
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139860317180001493  هیــات  اول موضــوع قانــون 
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــک  اداره ســه  ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
اهــواز  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  /مایــع ســواری   
ــر بشــماره شناســنامه 2807 صــادره از دشــت آزادگان  در  ــد جعف فرزن
ــی  ــالک – فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 179/19 مت ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
از 1559 باقیمانــده واقــع در کــوی علــوی خیابــان فراهانــی بیــن 
منصــوری و مرغــداری خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 
عبدالحســین شــرکت مالــک ســهام 9836 محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتوانن
ــن اداره تســلیم و  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه  اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــی  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. شــماره م/الــف:   5/2977
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افقی
  1 - فیلمی به كارگردانی عباس كیارستمی

 2 - علم، ریاست، پرچم - میوه كندن 

- گیرنده امواج، به شخص خبر چین و 

فضول می گویند

 3 - پروردگار - سال 366 روزی - كلمه 

پرسشی، از كلمات استفهام ۴ - ابر بهاری  

- سطر نوشته - بیت المقدس سابق، نام 

قدیم بیت المقدس 5 - رایحه - میدانها - 

چراگاه ایالت 6 - شهری در چین - خدای 

انگلیسی - حرف نداری، كالم فقدان

 7 - نادان، بی خرد - دف وارونه - شهر 

آذری، شهری در آذربایجان شرقی - جاذبه

 ۸ - امان دادن - هلو - سردخانه خانگی

 9 - فوری، زود و فوری، بی درنگ - پدر 

عرب - برهنه، عریان، همسر اسكارلت - 

نشر كننده

10 - گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی 

- بیهوده، گیاهی بسیار بی مزه - از توابع 

مرند 

11 - زمین آماده كشت - چراغ خوراك 

پزی نفت سوز - بانگ نزدیک، بانگ 

چوپان، ضمیر عربی

 12 - نیك سرشت - حرف فاصله، 

خمیدگی كاغذ، لنگه بار - وقت فعالیت، 

مقابل شب

 13 - سینمای سوخته آبادان - نژاد مردم 

پرو، قبیله سرخپوستان - از پوشاک زنانه

 1۴ - واحد اندازه گیری طول در كشور 

انگلستان، مقیاس برابر 5۴/2 سانتی متر، 

واحد انگلیسی طول - اثر ابراهیم گلستان 

- عرصه بوکس

 15 - اثری از گوتفرید اوگوست بورگر

عمودی 
 1 - از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال 

ایران - آرارات بی آرا

 2 - از باشگاه های ایتالیا - میرا - انكار 

3 - نامی دخترانه، اندک - کار نسنجیده - 

خبر گزاری دانشجویی 

۴ - ششمین حرف یونانی  - آبزی مفید 

- قطره باران - چند خودمانی
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 11 - انتباه، آگاهی - رشته پهن
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مادر مبتال به کرونا در جهرم فرزندی سالم به دنیا آورد
رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: مادری که در ماه نهم بارداری در جهرم به کرونا مبتال شده بود، فرزندش را به دنیا آورد که جواب نمونه این 

نوزاد منفی اعالم شد و نوزاد سالم است.دکتر محمد رحمانیان اعالم کرد: چهارمین مورد مبتال به کرونا ویروس زنی باردار 3۴ ساله جهرمی بود که 
سابقه مسافرت داشته است.وی ابراز کرد:به خاطر شرایط خاص جسمانی این مادر باردار، کمیته پزشکی برای سالمت مادر و نوزاد تشکیل شد.وی 

بیان کرد: با مشورت پزشکان متخصص عفونی، اطفال و زنان و زایمان این مادر باردار با حفظ نکات بهداشتی و مراقبت های ویژه در بیمارستان 
پیمانیه جهرم تحت عمل سزارین قرار گرفت.

فرمانــدار ســامان گفــت: عملیــات احــداث نخســتین 
شــهرک تخصصــی بــادام کشــور بــا جانمایــی بــرای اجــرا، در 

ــد. ــاز ش ــامان آغ ــتان س شهرس
کمــال اکبریــان افــزود: ایــن شهرســتان در تولیــدات 
محصــوالت باغــی بــه ویــژه گــردو و بــادام، یکــی از 
اســتان های مطــرح و ســرآمد کشــور بــه شــمار مــی رود امــا 
نبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی مانــع بهره گیری مناســب از 

ــت. ــده اس ــت ش ــن فرص ای
وی، ســطح باغــات شهرســتان را 1۸ هــزار هکتــار اعــالم کــرد 
و گفــت: از ایــن میــزان 10 هــزار هکتــار آن زیــر کشــت بــادام 
ــای  ــادام رتبه ه ــای ب ــی از گونه ه ــد برخ ــه در تولی ــت ک اس

نخســت کشــور را در اختیــار دارد.
اکبریــان بــا اشــاره بــه ارزش صادراتــی تولیــدات بــادام ایــن 
ــا احــداث شــهرک تخصصــی  ــرد: ب ــح ک شهرســتان، تصری
بــادام و رونــق صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی عــالوه  بــر 
ــتان، ارزآوری  ــن شهرس ــری در ای ــد 100نف ــتغالزایی چن اش
باالیــی نیــز بــرای اســتان و کشــور بــه همــراه خواهد داشــت.
ــاخت  ــل س ــاب مح ــه انتخ ــاره ب ــا اش ــامان ب ــدار س فرمان
ــار داشــت:  ــادام ایــن شهرســتان، اظه شــهرک تخصصــی ب
زمینــی در ورود شــهر ســامان به مســاحت 15 هکتــار انتخاب 
ــن  ــا ای ــرر شــده اســت ت ــه، مق ــق برنام شــده اســت و طب
ــه شــرکت شــهرکهای  ــده ب ــاه آین زمیــن ظــرف مــدت 3 م

صنعتــی واگــذار شــود.
ــدات  ــی تولی ــی و تکمیل ــع تبدیل ــداث صنای ــان، اح اکبری
ــمرد و  ــتان برش ــن شهرس ــم ای ــای مه ــادام را از اولویت ه ب
گفــت: ایــن صنایــع، تحــول خوبــی در اقتصــاد، اشــتغال و 

ــد. ــم می کن ــتان فراه ــادام اس ــدات ب ــزوده تولی ارزش اف
چهارمحــال و بختیــاری بــا تولیــد ۴2 هــزار تــن بــادام آبــی 
معــادل 20 درصــد تولیــد بــادام بــا کیفیــت کشــور، از مناطــق 
مهــم تولیــد ملــی و توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه 

شــمار مــی رود.
ایــن اســتان بــه طــور متوالــی در 12 ســال اخیــر بیشــترین 
تولیــد بــادام آبــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بــادام مامایــی، شــاهرودی 12، ربیعــی، بادام ســفید و ســایر 
ــه  ــتان ب ــن اس ــادام ای ــی ب ــام اصل ــاهرودی از ارق ــام ش ارق

شــمار مــی رود.
بیــش از 7 هــزار میلیــارد ریــال تولیــدات بخــش کشــاورزی 
اســتان بــه بــادام اختصــاص دارد کــه 22 درصــد ارزش 

ــود. ــامل می ش ــتان را ش ــاورزی اس ــدات کش تولی
شهرســتان ســامان در 20 کیلومتــری مرکز اســتان چهارمحال 

و بختیاری قــرار دارد.

نقـی تقوایـی  بـا بیـان اینکه نیـاز به خون 
و فرآورده هـای آن بسـیار حیاتـی اسـت 
، افـزود: ویـروس کرونـا از طریـق خـون 
منتقـل نمی شـود و ایـن اطمینـان را بـه 
مـردم می دهیـم که معاینه دقیـق از همه 

مراجعـان بـه عمـل مـی آید.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بعـد از معاینـه در 
صـورت وجـود کوچکتریـن مشـکلی عمل 
نمی شـود،تصریح  انجـام  خون گیـری 
کـرد: بیمـاران خـاص از جمله سـرطانی و 
تاالسـمی در همـه شـرایط نیـاز بـه خـون 

دارند.
وی ادامـه داد: بـرای تامیـن خـون مـورد 
نیـاز ، ایـن اداره کل در روزهـای تعطیـل 
اسـفندماه جـاری و  فروردیـن  سـال 99 
بـرای حضـور مـردم و همـکاری آنهـا فعال 

است.
ایـن مسـوول  با بیـان اینکه تمام شـرایط 
اسـتاندارد و ایمنـی در پایگاه هـای انتقـال 
خون اسـتان رعایت می شـود از شهروندان 
خواسـت با حفظ شـرایط عادی بهداشـتی 

اقـدام بـه اهدای خـون کنند.

مبتالیـان بـه ویـروس کرونا در اسـتان به 
171 نفـر رسـید کـه 21 نفـر از ایـن تعـداد 
مربـوط بـه 2۴ سـاعت گذشـته اسـت که 

تاکنـون 20 نفـر فـوت کردند.
بنـا بر اعـالم دکتر محمـود نوری شـادکام، 
معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی یزد 
،روزهـای آینده ورودی هـای مراکز درمانی 
اسـتان 10 تـا 15 درصد افزایـش می یابد. 
 تقوایی دهم اسـفند ماه جـاری از کاهش 
نسـبی مراجعـه افـراد به مراکـز خونگیری 
بـه علـت شـیوع بیمـاری تنفسـی کرونـا 
خبـر داده بـود  و از  شـهروندان خواسـته 
بـود بـا خاطـر آسـوده بـرای اهـدای خون 
بـه چهـار مرکـز انتقـال خونگیری اسـتان 

مراجعـه کنند.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــالم کــرد کــه 
ــای  ــروژه ه ــون پ ــی ، اکن ــای مال ــود تنگناه ــا وج ب
در دســت  در کشــور  راهــی  آزاد  و  ریلــی  بــزرگ 
اقــدام اســت کــه طــی 2 ســال آینــده نتایــج خوبــی 

ــود. ــی ش ــل م حاص
خیــرهللا خادمــی در کــرج  اظهارداشــت: یکــی از 
ــث  ــور ، بح ــته کش ــال گذش ــوب س ــای خ رویداده
توســعه شــبکه ریلــی بــود کــه بتوانیــم بــار حمــل و 
نقلــی را از جــاده ای بــه ســمت  حمــل ونقــل ایمــن 

ــم. ــال دهی ــی انتق ــبز ریل و س
وی ادامــه داد:  امســال چنــد مرکــز اســتان بــه 
شــبکه ریلــی اتصــال پیــدا کــرد کــه کار بســیار 
اکنــون  ادامــه دارد،  ایــن رونــد  بــود و   بزرگــی 
حــدود یــک هــزار کیلومتــر خــط ریلــی بــا پیشــرفت 

ــاال در دســت احــداث اســت کــه طــی 2  فیزیکــی ب
تــا ســه ســال آینــده بــه ســرانجام  خواهــد رســید.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بیــان داشــت: در 
بخــش جــاده ای  حــدود 90 درصــد ترافیــک  کشــور 
مربــوط بــه بــاری و مســافری اســت  کــه بایــد 
ــم . ــاده ای را توســعه بدهی ــی ج ــای اصل ــبکه ه ش
ــات خــوب در حــال انجــام، توســعه  ــی از  اقدام یک
شــبکه آزاد راهــی کشــور اســت و شــاهراه هــای 
ــن  ــت ، برای ــه اس ــه قرارگرفت ــورد توج ــی  م ارتباط
ــادی  ــک  و اقتص ــازی ترافی ــرای روان س ــاس ب اس
ــردد در محــور هــا حــدود یــک هــزارو 200  کــردن ت

ــم. ــرا داری ــال اج ــر آزاد راه در ح کیلومت
ــوع  2  ــون در مجم ــه تاکن ــد ک ــادآور ش ــی ی خادم
هــزارو ۴00 کیلومتــر آزاد راه  در کشــور احــداث و 

زیــر بــار ترافیــک رفتــه کــه بــا تکمیــل یــک هــزارو 
ــه عــدد قابــل توجهــی در ایــن  200 کیلومتــر دیگــر ب

ــت. ــم یاف ــت خواهی ــش دس بخ
ــا  ــت: ب ــار داش ــازی  اظه ــر راه وشهرس ــاون وزی مع
ــده  ــه طــی 2 ســال آین ــزی  انجــام گرفت ــه ری برنام
ــی در  ــای آزاد راه ــروژه ه ــر از پ ــد 5۸0 کیلومت بای
دســت ســاخت را بــه ســرانجام برســانیم یعنــی 
موجــود  هــای  آزادراه  طــول  درصــد   25 معــادل 

ــور. کش
ــور  ــی کش ــای آزاد راه ــروژه ه ــی از پ ــه بخش وی ب
ــت آزاد  ــه نخس ــال قطع ــت : امس ــرد و گف ــاره ک اش
ــه آزاد  ــت ، ادام ــایش یاف ــمال گش ــران - ش راه ته
آزاد  و  اســت  افتتــاح  آمــاده  همــت  شــهید  راه  
مراحــل  تهــران   – البــرز  جنوبــی  گــذر  راه کنــار 

ــم در  ــد. امیدواری ــی گذران ــی را م ــی و تکمیل اجرای
پایــان ســال آینــده  و اوایــل ســال 1۴00 بــرای 
ــیم، آزاد  ــته باش ــی داش ــتاوردهای خوب ــردم  دس م
راه اصفهــان- شــیراز  بــه عنــوان بلندتریــن آزاد 
راه کشــور بــه طــول 225 کیلومتــر بــا پیشــرفت 
ــت،   ــرا اس ــال اج ــد در ح ــدود 6۸درص ــی ح فیزیک
همچنیــن آزاد راه کنارگــذر شــرقی اصفهــان تــا بهــار 
ــره  ــاده به ــر آم ــول 63 کیلومت ــه ط ــده ب ــال آین س

ــود. ــی ش ــرداری م ب
خادمــی افــزود: بخشــی از  آزاد راه تهــران بــه بنــدر 
امــام حــد فاصــل خــرم آبــاد بــه اراک بــه طــول 67 
ــد  ــدود۸2 درص ــی ح ــرفت فیزیک ــا پیش ــر ب کیلومت
راه در  آزاد  ایــن  در مراحــل تکمیلــی اســت کــه 
پایــان ســال 99  گشــایش مــی یابــد و در مجمــوع 
ــار  5۸0 کیلومتــر آزاد بایــد تــا 2 ســال آینــده زیــر ب

ــرود.  ــک ب ترافی

 اهدای خون در یزد ۴۰ درصد 
کاهش یافت

 احداث پروژه های بزرگ ریلی و آزاد راهی در کشور

سرما به 5۰ درصد باغات 
رابر خسارت وارد کرد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رابـر گفـت: همزمان بـا کاهش 
دمـای روزهـای اخیـر 50 درصـد باغـات و شـکوفه های زردآلـو و 
بـادام بـاغ هـای ایـن شهرسـتان دچار خسـارت سـرمازدگی شـد.
ایمـان کریمقاسـمی افـزود: کل سـطح بـاغ هـای زردآلـو و بـادام 
شهرسـتان رابـر 500 هکتـار اسـت کـه 50 درصـد سـطح ایـن بـاغ 
هـا بـه نسـبت هـای مختلـف با ورود سـامانه بارشـی بـرف و افت 

دمـا دچار سـرمازدگی و خسـارت شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه کشـاورزان بـا رعایـت نـکات فنـی و اسـتفاده 
از ارقـام بومـی بـا هماهنگـی جهـاد کشـاورزی بـه کاشـت نهـال 
اقـدام کننـد اظهـار داشـت: کشـاورزان بایـد همـه سـاله محصـول 
خـود را بیمـه کننـد تـا در صـورت بـروز چنیـن مـواردی متحمـل 

خسـارت نشـود.
بـه  خسـارت  فـرم  داشـت:  بیـان  رابـر  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان و سـتاد بحـران ایـن شهرسـتان 

ارزیابـی خواهـد شـد. توسـط کارشناسـان  و  ارائـه شـده 

مشهد

نقاهتگاه بیماران بهبود یافته حاد تنفسی در مشهد دایر شد
دانشــگاه  درمــان  معــاون 
مشــهد  پزشــکی  علــوم 
نقاهتــگاه  انــدازی  راه  از 
ــه  ــود یافت ــاران بهب ــژه بیم وی
ســندرم حــاد تنفســی در مشــهد بــا مشــارکت 
ــا  ــام رض ــپاه ام ــرق س ــمال ش ــداری ش ــز به مرک

داد. خبــر  )ع( 
دکتــر شــاپور بدیعــی روز جمعــه در حاشــیه افتتــاح 
ــگاه  ــن نقاهت ــت: ای ــگاران گف ــه خبرن ــز ب ــن مرک ای
60 تخــت و دارا بــودن بهتریــن امکانــات و  بــا 
تجهیــزات بــرای افــرادی پیش بینــی شــده کــه 
ــی  ــتان ط ــود را در بیمارس ــاری خ ــاد بیم دوران ح
کــرده و شــرایط و توانایــی گــذران دوران بیمــاری 

ــد. ــل ندارن ــودی کام ــرای بهب ــزل را ب در من

عیــادت  نیــز  مرکــز  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
افــراد  و  نیســت  میســر  بیمــار  از  نزدیــکان 
و  تصویــری  تماس هــای  طریــق  از  می تواننــد 
ــند ــته باش ــاط داش ــود ارتب ــکان خ ــا نزدی ــی ب تلفن
او اضافــه کــرد: ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــی  ــف همراه ــی مختل ــای زمان ــواره و در برهه ه هم
ــن  ــت و در همی ــته اس ــری داش ــای موث و کمک ه
ــک و  ــا در کم ــام رض ــپاه ام ــای س ــا از تالش ه ج
ــه کنتــرل و پیشــگیری  همراهــی دانشــگاه در زمین

ــود. ــی می ش ــا قدردان از کرون
بیمــاری  درمــان  و  مراقبــت  کمیتــه  رییــس 
کوویــد 19 دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت: 
بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 در صــورت حــاد 
نبــودن وضعیــت و داشــتن شــرایط مــی تواننــد در 

ــوند. ــه ش ــود ایزول ــه خ خان
گــر بیمــار شــرایط حــادی داشــته  بدیعــی افــزود: ا
باشــد در بیمارســتان ها بســتری شــده و پــس 
ــگاه تحــت  ــن نقاهت ــی در ای ــرای مدت ــز ب از آن نی

ــرد. ــرار می گی ــت ق مراقب
ــا در  ــاری کرون ــگاه بیم ــدازی نقاهت ــئول راه ان مس
ســپاه امــام رضــا )ع( نیــز گفــت: در پــی دســتور 
ــر مشــارکت ســپاه  ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
ــز  ــا، مرک ــیوع کرون ــگیری از ش ــرل و پیش در کنت
رضــا)ع(  امــام  ســپاه  شــرق  شــمال  بهــداری 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــات مختلف اقدام

ــت. داده اس
بیمــاران  نقاهتــگاه  افــزود:  شــهیدی  ســردار 
ــت  ــت 60 تخ ــا ظرفی ــون ب کن ــهد ا ــد-19 مش کووی
فعــال اســت کــه در صــورت نیــاز ایــن تعــداد 

یافــت. افزایــش خواهــد 

علــوم  دانشــگاه  مســووالن  تالش هــای  از  وی 
پزشــکی مشــهد، پزشــکان، پرســتاران و ســایر 
کادر پزشــکی در پیشــگیری و کنتــرل ویــروس 
ــی  ــد-19 در اســتان خراســان رضــوی قدردان کووی

ــرد. ک
ــروس  ــن وی ــرای قطــع چرخــه ای ــه وی، ب ــه گفت ب
و مشــارکت  یکدیگــر همــکاری  بــا  بایــد  همــه 
ــام  ــپاه ام ــه س ــن زمین ــه در ای ــیم ک ــته باش داش
رضــا )ع( آمــاده اســت و از هیــچ تالشــی فروگــذار 

ــت. نیس
بــه  مبتــال  بیمــار   5۴۴ و  هــزار  دو  تاکنــون 
بیمارســتانهای  در  تنفســی  حــاد  عفونت هــای 
ــه  ــده اند ک ــتری ش ــوی بس ــان رض ــتان خراس اس
یــک هــزار و 60۴ عــدد از ایــن تعــداد بهبــود 

شــده اند. مرخــص  بیمارســتان  از  و  یافتــه 

احداث نخستین شهرک 
تخصصی بادام کشور در 

سامان آغاز شد

سایه »کرونا« بر مدیریت سیل در خوزستان

روستاهای 6 شهرستان دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، دشت آزادگان و هویزه از افزایش 
خروجی سدهای دز و کرخه متاثر می شوند.

مدیرعامـل سـازمان آب و بـرق خوزسـتان با اشـاره 
بـه نگرانی هـای موجـود بـه دلیـل همزمانی شـیوع 
ویـروس کرونـا و احتمال وقوع سـیالب در اسـتان، 
گفـت: برنامه ریـزی سـدهای دز و کرخه، امسـال با 
اولویـت مدیریـت سـیالب انجام گردیده تا ریسـک 
وقـوع سـیل در پاییـن دسـت ایـن رودخانه هـا بـه 

حداقل برسـد.
فرهـاد ایزدجـو اظهار داشـت: مخازن سـدهای دز و 
کرخـه بـه گونـه ای تنظیـم شـده که ظرفیـت خالی 
کافـی بـرای کنترل سـیالب های متعارف را داشـته 
باشـند، در عیـن حـال نیـاز آبـی پایین دسـت را در 

حـد معمـول تامیـن کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: حجـم خالـی مخـازن حوضه 
کارون برای کنترل سـیالب بسـیار مناسـب و بیش 

از 3.6 میلیـارد مترمکعب اسـت.
در  سـیل  وقـوع  از  نگرانـی  دربـاره  همچنیـن  وی 
و کرخـه، گفـت:  دز  رودخانه هـای  دسـت  پاییـن 
آخریـن گـزارش هواشناسـی بـرای 16 روز آینـده، 
وقـوع سـه سـامانه بارشـی نـه چنـدان قـوی را در 
ایـن مـدت پیش بینـی کـرده که در صـورت تحقق و 
عـدم تغییـر در ایـن پیـش بینی ها، نگرانـی از بابت 
کنتـرل سـیل وجـود نـدارد و جریـان آب خروجـی 
تـاب آوری  بـا  متناسـب  و کرخـه  دز  سـدهای  از 

رودخانه هـا تنظیـم می شـود تـا خسـارتی در پایین 
دسـت بـه دنبـال نداشـته باشـد.

ایزدجـو افـزود: در صورتـی کـه بارش هـا طبق پیش 
بینی هـا اتفـاق بیفتـد، خروجـی سـد دز روی 700 
مترمکعـب درثانیـه و خروجی سـد کرخه بـه پایین 
دسـت ۴50 مترمکعـب درثانیـه ثابـت خواهـد ماند 

کـه متناسـب با تـاب آوری ایـن رودخانه هاسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام پتانسـیل سـازمان آب و 
بـرق خوزسـتان در خصـوص مهـار سـیالب هـای 
بـه  بـکار گرفتـه شـده اسـت،  احتمالـی بسـیج و 
بازدیـد اخیـر خـود از سـیل بندهای پاییـن دسـت 
از  نقطـه  چنـد  و گفـت:  اشـاره کـرد  دز  رودخانـه 
سـیل بندها تخریـب شـده بـود که توسـط دسـتگاه 
هـای اجرایـی متولـی اکنـون در حـال اجراسـت و 
بـه  مـاه  اسـفند  پایـان  تـا  می شـود  پیش بینـی 

برسـند. مناسـب  وضعیـت 
ایزدجو با تاکید بر تسـریع در سـاخت سـیل بندهای 
حوضه هـای دز و کرخـه اظهـار داشـت: بـه دسـتور 
اسـتاندار، تقویـت سـیل بندها باید با سـرعت پیش 
بـرود، زیـرا احتمال وقوع سـیل همیشـگی اسـت و 
در صـورت سـهل انگاری، اقدامـات دیرهنـگام نتیجه 

بخـش نخواهـد بود.
بارندگی هـای  کـه  صورتـی  در  کـرد:  تصریـح  وی 

شـدید و متوالـی رخ دهـد، بـه طـوری کـه وقـت 
کافـی بـرای تخلیـه سـد دز وجـود نداشـته باشـد، 
احتمـال افزایـش خروجـی ایـن سـد، تا یـک هزار 
و 500 مترمکعـب درثانیـه وجـود دارد، امـا بـا پیش 
بینی هـای فعلـی هواشناسـی، شـاهد ایـن اتفـاق 

نخواهیـم بـود.
خطر سیل در آهودشت

مدیرعامـل سـازمان آب و بـرق خوزسـتان گفـت: 
بـرای  دز  سـد  مخـزن  محدودیـت  بـه  توجـه  بـا 
پاییـن دسـت  در  کنتـرل سـیل، پخـش سـیالب 
ایـن رودخانـه، حتـی در سـال هایی کـه بارش هـا 
نرمـال اسـت، احتمـال ۴0 درصـدی دارد و مناطـق 
شـعیبیه، بامـدژ و آهودشـت همیشـه در معـرض 

سـیل هسـتند.
بـرای  اعتبـارات امسـال  بـه کمبـود  بـا اشـاره  وی 
متولـی  دسـتگاه های  سـیل بندها، گفـت:  سـاخت 
هسـتند؛  حـال کار  در  بودجـه  مبلـغ  بـا  متناسـب 
در  دز،  حوضـه  دسـت  پاییـن  در  نمونـه  طـور  بـه 
بخـش شـعیبیه شوشـتر نسـبتًا خـوب کار شـده، 
سـیل بندهای منطقـه بامـدژ در اهـواز احتیـاج بـه 
کار بیشـتری دارد و سـرعت کار در بخش آهودشـت 
بـه شـتاب  نیـاز  امـا  یافتـه  بهبـود  اخیـرا  شـوش 

دارد. بیشـتری  بخشـی 
ایزدجو نسـبت به آبگرفتگی در منطقه آهودشـت در 
صـورت تعلل در انجام اقدامات پیشـگیرانه هشـدار 
داد و تصریـح کـرد: دو زهکـش  متعلـق به شـرکت 
کشـت و صنعـت میان آب )از جملـه زهکش بزرگ 
K2( در منطقـه آهودشـت بـه رودخانـه دز متصـل 
می شـود کـه بایـد تمهیـدات الزم بـرای جلوگیـری 
از ورود جریـان در زمـان سـیالب بـه آنهـا توسـط 
ایـن شـرکت انجـام شـود، امـا متاسـفانه بـه رغـم 
فرمانـدار  سـوی  از  گرفتـه  صـورت  پیگیری هـای 
شـوش و امـور آب منطقـه غرب سـازمان آب و برق 
خوزسـتان، تاکنـون اقدامـی صورت نگرفتـه، این در 
حالیسـت کـه در صـورت تعلـل، آبگرفتگـی اراضـی 

اطـراف ایـن زهکـش هـا بسـیار محتمل اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 
کـه سـیل یـک پدیـده غیرقطعـی اسـت بنابرایـن 
هیچکـس نمی توانـد بـا قاطعیـت دربـاره آن نظـر 
بدهـد، زیرا همیشـه امـکان دارد با سـیالب های کم 
نظیـر و یـا بی نظیـر همچـون بهـار امسـال، روبـه رو 

. یم بشو
کاهش تاب آوری رودخانه دز

ایـن مقـام مسـئول در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه 
تخریـب سـیل بندها، امسـال تـاب آوری رودخانه ها 
ایجـاد  بـدون  عبوردهـی سـیل  )حداکثـر ظرفیـت 

خسـارت( نسبت به پارسـال کاهش یافته، بنابراین 
سـعی می شـود کـه تخلیه سـدها بـه گونه ای باشـد 
کـه خروجـی در حد تـاب آوری رودخانه ها باشـد تا 

آبگرفتگـی در پاییـن دسـت رخ ندهـد.
وی افـزود: رودخانـه دز در سـال گذشـته، تحمـل 
عبوردهـی یـک هـزار و 100 مترمکعـب در ثانیـه را 
داشـت و مشـکلی برای روسـتاها و شهرهای پایین 
دسـت بوجـود نمی آمـد اما بـا تخریب سـیل بندها، 
امسـال کاهـش  رودخانـه  ایـن  آبگـذری  ظرفیـت 
یافتـه و در حـد عبور 700 مترمکعب در ثانیه اسـت.
بـا اقداماتـی کـه اکنـون در  ایزدجـو اضافـه کـرد: 
حـال  در  بازسـازی سـیل بندها  و  ترمیـم  راسـتای 
پایـان اسـفند  تـا  اجراسـت، پیش بینـی می شـود 
تـا دبـی یـک هـزار  تـاب آوری رودخانـه دز  مـاه، 

یابـد. افزایـش  ثانیـه  در  مترمکعـب 
وی ادامـه داد: روسـتاهایی کـه در بسـتر سـیالبی 
رودخانه هـا قـرار دارنـد بایـد جابه جـا مـی شـدند، 
امـا بـه دلیل مسـائل اجتماعـی و تصمیـم مقامات 
مسـئول مسـاله جابه جایی روسـتاها منتفی شده و 
بـه جـای آن، سـاخت سـیل بند در اطراف روسـتاها 
و افزایـش تـراز خانه هـای جدید، در دسـتورکار قرار 

گرفتـه تـا احتمـال آبگرفتگی کاهـش یابد.
شلتوک کاری، ممنوع

مدیرعامـل سـازمان آب و برق خوزسـتان همچنین 
شـرایط آبـی حوضـه مـارون- جراحـی را نامطلـوب 
دانسـت و گفـت: آورد ایـن رودخانـه در سـال آبـی 
جـاری، نسـبت بـه متوسـط درازمـدت کاهـش 50 

درصدی داشـته اسـت.
وی تصریـح کـرد: در صـورت ادامـه ایـن شـرایط، 
ممنوعیـت کشـت تابسـتانه در حوضه مـارون اعالم 
می شـود و سـهمیه آب تنهـا بـه باغـات اختصـاص 
می یابد.ایزدجـو افـزود: بـر اسـاس پیـش بینی هـا 
در تابسـتان آینـده در حوضه هـای کارون، دز و کرخه 
مشـکلی بـرای تامیـن کشـت های معمـول نخواهد 
همچـون  پرمصـرف  کشـت های  بـرای  امـا  بـود 
برنـج محدودیـت اعمـال می شـود و امـکان کشـت 

شـلتوک و تکـرار شـرایط پارسـال وجـود نـدارد.
آبـی  نیـاز  امسـال  تابسـتان  کـرد:  اضافـه  وی 
بجـز  هـا  حوضـه  همـه  بـرای  نرمـال  کشـت های 
از  هیچکـدام  در  امـا  می شـود  تامیـن  مـارون 
کشـت های  انتظـار  نمی تـوان  آبـی  حوضه هـای 
پرمصـرف را داشـت و آب مـورد نیـاز کشـت های 

کنیـم. تامیـن  توانیـم  نمـی  را  شـلتوک 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، بـا توجه بـه شـیوع کرونا 
در کشـور از جملـه خوزسـتان، نگرانـی هایی از بابت 
احتمال وقوع سـیل در این اسـتان و اسـکان سـیل 
شـده  مطـرح  اضطـراری  هـای  اردوگاه  در  زدگان 

است.
بـه گفتـه، فرهـاد ابول نژادیـان سرپرسـت دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز تـا ظهـر روز 
22 اسـفند، تعـداد بیمـاران کرونـا در خوزسـتان بـه 

15۸ نفـر رسـیده کـه از ایـن تعـداد تا کنـون 30 نفر 
)بیـش از یـک پنجـم آنهـا( فـوت کـرده ، 59 نفـر 
بهبـود یافتـه و 69 نفـر بسـتری هسـتند. آنطـور که 
ایـن دانشـگاه گـزارش کـرده پیک بیمـاری کرونا در 
خوزسـتان از 20 اسـفند آغـاز شـده و تـا 26 اسـفند 

ادامـه دارد.
همزمان کارشناسـان و مسـئوالن سـازمان آب و برق 
خوزسـتان نسـبت بـه احتمـال تکـرار سـیل در ایـن 
اسـتان به ویژه در پایین دسـت رودخانه دز هشـدار 
داده اند.فـراز رابعـی معـاون مطالعـات پایـه و طرح 
های جامع منابع آب سـازمان آب و برق خوزسـتان 
21 اسـفند مـاه، از افزایـش خروجی سـدهای کرخه 
پاییـن  ایمـن  ظرفیـت  حداکثـر  اسـاس  بـر  دز  و 
دسـت رودخانه هـا خبـر داده و از سـاکنان حاشـیه 
ایـن رودخانه هـا بـه ویـژه در مناطـق پاییـن دسـت 
نزدیـک  از  درخواسـت کـرد کـه ضمـن خـودداری 
شـدن بـه رودخانه هـا، احتیـاط الزم را رعایـت کنند.
بـه گفتـه وی، افزایـش خروجـی سـدها بـا هـدف 
ایجـاد آمادگـی مخـازن آنهـا بـرای بارش هـای بهاره 
انجـام شـده و بـر همیـن اسـاس خروجی سـد دز 
از بـه 700 مترمکعـب درثانیـه و خروجی سـد کرخه 
بـه ۴50 مترمکعـب درثانیـه افزایـش یافته اسـت.

روسـتاهای 6 شهرسـتان دزفول، شـوش، شوشـتر، 
اهـواز، دشـت آزادگان و هویـزه از افزایـش خروجی 

سـدهای دز و کرخـه متاثـر می شـوند.
و  حفاظـت  دفتـر  مدیـر  حسـینی  ایـن  از  پیـش 
و  آب  سـازمان  سـواحل  و  رودخانه هـا  مهندسـی 
برخـی  سـیل بندهای  بـود:  خوزسـتان گفتـه  بـرق 
دچـار  امسـال  بهـار  سـیل  در  روسـتاهایی کـه  از 
آبگرفتگـی شـده بودنـد بـه طـور کامـل اسـتحکام 
بخشـی و ترمیم نشـده اسـت، این مسـاله احتمال 
وقـوع دوباره سـیالب در این روسـتاها را با افزایش 
آورده  بوجـود  کرخـه  و  دز  رودخانه هـای  دبـی 
اسـت. در صـورت تاخیـر در ترمیم هـا بـا توجـه بـه 
افزایـش دبـی رودخانه هـای کرخـه و دز، احتمـال 
تکـرار آبگرفتگـی در پاییـن دسـت وجـود دارد امـا 
در صـورت ترمیـم و اسـتحکام بخشـی سـیل بندها 

داشـت. نخواهیـم  مشـکلی 
در  سـیل بندها  مشـکل  بیشـترین  وی،  بـه گفتـه 
پایین دسـت رودخانه کرخه در دهسـتان آهودشـت 
آزادگان و  در شـوش و برخـی روسـتاهای دشـت 
هویـزه و در پاییـن دسـت رودخانـه دز در منطقـه 

بامـدژ شهرسـتان اهـواز وجـود دارد.
از سـوی دیگـر حاجی زاده مدیـر کل مدیریت بحران 
خوزسـتان 20 اسـفند در نشسـت  وضعیـت تـاب 
آوری رودخانه هـا و وضعیـت سـدهای اسـتان گفته 
اسـت که یکـی از دالیل تکمیل نشـدن سـیل بندها، 
نبـود پیگیـری جدی از سـوی متولیان امر اسـت که 
بـه رغم تاکید اسـتاندار در جلسـات متعـدد موجب 
شـد ترمیـم سـیل بندها تاکنـون به طـور کامل اجرا 

نشود.
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت اول

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳۹8/۱۲/۲5 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 روز ۱۳۹8/۱۲/۲5 تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲6
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲7

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو 
و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره ۲ تلفــن: 4۳۳۱۰5۱6-۰۳4 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4-۰۲۱ و دفتر ثبت نام 88۹6۹7۳7 و 85۱۹۲768

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمين )لاير( عنوان شماره

راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 1398 و فهرست بهای 

تجمیعی

۴،9۴2،762،597
ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در اسناد( 
_ اصل فیش واریز وجه  نقد

2۴۸،000،000
تکمیل محور علی آباد- امیرآباد)زیرسازی، ابنیه 

فنی و زیراساس()تجدید2(
1۴0/ج9۸/3

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

99،6۸7،697،659 3،962،000،000
احداث باند دوم رودبار- سه راهی بهادرآباد 

قطعه3)تجدید(
1۴1/ج9۸/3

نوبت دوم

مناقصه عمومی یك مرحله ای 
تکمیل دو واحد خانه پزشک مرکز بهداشت قلعه شهرستان منوجان

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق 
مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای تکمیــل دو واحــد خانــه پزشــک مرکــز بهداشــت قلعــه شهرســتان منوجــان 
اقــدام نمایــد. اشــخاص  واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه 

نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )۲۰۹8۰۹۱۱68۰۰۰۰74(
مهلت دریافت اسناد تا روز۱۳۹8/۱۲/۲8

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ستاد مرکزی
ضمنــا جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه مبلــغ را بــه شــماره شــبا IR۱۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۹۲۰64۱۲5 بانــک ملــت 

واریــز گــردد.
کد اقتصادی به شماره: 4۱۱۳۹۹8۱۳۱۹6

کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲۳586۰
))همچنیــن الزامــا پاکــت الــف را تــا پایــان تاریــخ مهلــت ارســال ، بــه نشــانی جیرفــت - میــدان شــاهد - ســتاد مرکــزی - 

دبیرخانــه دانشــگاه - کــد پســتی 786۱756447 ارســال نمایــد((

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

کتابخانه ملی دیجیتال 
با بیش از 23هزار کتاب برای مطالعه 

کودکان و نوجوانان راه اندازی شد.

میان بر
در ایام نوروز از شبکه 5 سیما پخش 

می شود.

اکسل
در نوروز 99 از شبکه پنج سیما پخش 

می شود.

میدونی میگن یا با گرگا نباید برقصی
یا وقتی با گرگا میرقصی نباید ترس از 

دریده شدن داشته باشی

هیوال

فیلمکتابفیلم دیالوگ

سال گذشته در این تاریخ پیام ما 

به »صمت در بند صنعت چاپ و نشر 
نیست« پرداخته است.

خمره
روز جمعه، 23 اسفند روی پرتال اینترنتی 

کانون پرورش فکری قرار می گیرد.

فیلمسال گشت

رسانه در آینه تصویر
تجارت فردا 21 اسفند منتشر شد.

زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین 
روانکاوها هستند, ولی بعد از اون 

تبدیل 
میشن به بهترین بیماران روانی...

 طلسم شده

دیالوگ


