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صفحه 7آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

نباید کم کاری ها را با حکم حکومتی جبران کنیم
سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا اشـاره بـه تصویـب قانـون 
بودجـه  سـال ۹۹ در کمیسـیون تلفیـق مجلـس و بـدون 
تصویـب در صحـن و ارسـال آن بـه شـورای نگهبـان،  گفت: 
علـت ایـن اتفاق عـدم امـکان برگـزاری جلسـات مجلس 
به خاطـر شـیوع کرونـا و تأخیر مجلـس در انجام وظایفش 

بود.
بـه گـزارش ایسـنا، مشـروح گفـت و گـوی قائـم مقـام 
دبیـر و سـخنگوی شـورای نگهبـان با پایـگاه اطالع رسـانی 

اسـت: شـرح  بدیـن   KHAMENEI.IR
دربـاره ی رونـد نامـه ای که رئیـس  مجلس به رهبـر انقالب 
دربـاره بحـث بودجـه ی سـال ۹۹ نوشـت و اجـازه ای کـه 
گرفـت کـه از آن تلقـی حکـم حکومتـی شـده توضیـح 
بدهیـد. از نظـر شـما نـوع ورود مجلـس بـه ایـن ماجـرا 
چگونـه بـود؟ آیـا راهکاری وجود نداشـته بودجـه مثل قبل 

بشود؟ بررسـی 
ایـن سـؤال ابعـاد مختلفـی دارد یـک ُبعدش بحـث قانون 
اساسـی اسـت و اسـتیذانی که از رهبر انقالب شـده اسـت 
از سـوی رئیـس محتـرم مجلـس. یـک بحـث، بحـث 
روش هـای اجرایـی و اصوالً این مسـیری کـه گاهی اوقات 
برخـی از سـران قـوا چنیـن اذنـی را از مقام معظـم رهبری 
طلـب می کننـد و یکی هـم خب حاال آن نحوه  کاری اسـت 
کـه مـا در شـورای نگهبـان داریـم و بحث هایـی کـه مطرح 

. شد
رئیـس مجلـس مدتی قبـل از شـورای نگهبان درخواسـت 
کـرد و مشـورت خواسـت کـه آیا مجلـس می توانـد الیحه  

بودجـه را بـه صـورت اصـل ۸۵ قانون اساسـی ارسـال کند. 
اصـل ۸۵ می گویـد کـه مجلـس می توانـد اختیـار تصویب 
برخـی از مصوبـات را بـه صورت آزمایشـی به کمیسـیون ها 
محـول کنـد و کمیسـیون، مصوبـه را بـه جـای مجلـس 
تصویـب کنـد و بـه صـورت آزمایشـی بـرای مدتـی کـه 

مجلـس تعییـن می کنـد ارسـال کند.
مـا ایـن نمونـه را هـم قبـال داشـتیم. مثـالً قانـون آئیـن 
دادرسـی یـا قانـون مجـازات را داشـتیم کـه بـرای مـدت 
یـک یـا چنـد سـال به جـای رسـیدگی در صحـن مجلس 
بـه کمیسـیون ارجـاع می شـود. کمیسـیون بـرای مدتـی 
کـه مجلـس تعییـن می کنـد بررسـی و مصـوب می کنـد 
و مسـتقیم برای شـورای نگهبـان می فرسـتد و طبق روالی 
کـه شـورای نگهبـان دارد مثـل بقیـه ی مصوبات بررسـی و 

اعـالم نظـر می شـود.
اینهـا اصـوالً تـا االن در قالـب قوانیـن آزمایشـی مطـرح 
می شـده اسـت. یعنـی آنچه کـه کمیسـیون های تخصصی 
مجلـس بر اسـاس اصل ۸۵ تصویب می کننـد یک حالت 
آزمایشـی و موقت دارد و برای دائمی شـدن آن باید حتمًا 

مجلـس ورود بکنـد و نظـر بدهد.
پـس از درخواسـت رئیـس مجلس، ما با برخـی از اعضای 
شـورای نگهبـان صحبـت کردیـم. نظـرات مختلفـی وجـود 
داشـت. ایـن سـؤال مطـرح بـود کـه قانـون بودجـه کـه 
خـودش یـک سـاله اسـت، اگـر مـا بخواهیم بگوییـم این 
قانـون، دائمی اسـت مدت آزمایشـی اش چقدر می شـود؟ 
یعنـی مثـالً بایـد بگوییـم کـه کمیسـیون بـرای شـش ماه 

تصویـب می کنـد و شـش مـاه بعـدش را دوبـاره مجلـس 
ورود می کنـد؟ خب یک مقداری این شـبهه وجود داشـت 
کـه برخـی از اعضـا معتقد بودنـد اصوالً قانـون بودجه چون 
مـدت یـک سـاله دارد خـودش یک قانون موقت اسـت. و 
بنابرایـن نمی توانیـم آن شـکلی را کـه برای قوانیـن دائمی 

هسـت بـرای این هـم در نظـر بگیریم.
ایـن نظـر را من بـه رئیس محتـرم مجلس منتقـل کردم. 
منتهـا مجلـس دو مشـکل دیگـر هم داشـت. مشـکل اول 
هـم ایـن ویروس منحوسـی بود کـه خیلی افـراد را گرفتار 
کـرده اسـت. وزیـر بهداشـت طـی مکاتباتـی شـدیدا منـع 
کـرده بـود کـه مجلس جلسـات علنـی و غیرعلنی داشـته 
باشـد. علتـش ایـن بـود کـه نماینـدگان در طـول مـدت 
انتخابـات بـا افـراد زیـادی ارتبـاط و مواجهـه داشـته اند و 
حتـی می تواننـد ناقـل ایـن ویروس باشـند. ضمـن اینکه 
چـون در ایـن دوره ی انتخابـات هم حدود بیـش از ۵۰ نفر 
از نماینـدگان فعلـی بـرای مجلـس یازدهم انتخاب شـدند 
مـن حدسـم ایـن بـود کـه انگیـزه  نماینـدگان محتـرم هم 
کـم شـده اسـت بـرای اینکـه در این پایـان سـال بخواهند 

جلسـاتی را داشـته باشند.
طبیعتـًا بـا توجـه به نامـه  وزارت بهداشـت، رئیس مجلس 
اعـالم کـرده بـود کـه مـا امـکان برگـزاری جلسـه را نداریم. 
طـی نامـه آقای الریجانی بـه رهبر انقالب کـه اینجا موجود 
اسـت ایـن هم اعالم شـده کـه حتی اگر مجلـس از طریق 
وسـایل ارتباطـی از راه دور هـم بخواهـد کاری کنـد، زمان بر 

اسـت و قبـل از سـال ۹۹ موضـوع به اتمام نمی رسـد.

بحران سالمت روان در میانه 
بحران کرونا
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آن چــه ایــن روزهــا بیــش از هــر چیــز هــدف قــرار گرفتــه، ســالمت 
روان اســت.

از همین روســت کــه اهتمــام جــدی مســئوالن و رســانه ها از آغــاز 
ــالش  ــور، ت ــد1۹ در کش ــروس کووی ــری وی ــالم رســمی همه گی اع
ــه ی مســئوالن کشــور  ــه قاطب ــش اســت. چراک ــاد آرام ــرای ایج ب
ــالمت  ــد س ــوظ بمان ــد محف ــه بای ــه آن چ ــد ک ــتی می دانن به درس
روان ایرانیــان اســت کــه اگــر فــرو بریــزد دیگــر نــه از تــاک نشــانی 
می مانــد نــه از تاک نشــان. ســالمت روان اســت کــه ســبب 
ــا بهداشــت و  ــط ب ــای مرتب ــه ســخنان نهاده ــان ب می شــود ایرانی
ســالمت توجــه کننــد و ایــران بــا کم تریــن خســارت از ایــن پیــچ 

نیــز عبــور کنــد امــا... .
ایــن امــا همــان چیــزی اســت کــه مانــع دســتیابی بــه عبــور کــم 
خطــر از پیــچ کرونــا مــی شــود. ایــن امــا تقریبــا همــان چیــزی 
اســت کــه در اغلــب بحران هــا بــا آن مواجهیــم و آن بخشــی نگری 
تصمیمــات مدیریتــی و البتــه امیــد غریــب بــه حرف درمانی اســت. 
بیاییــد واضح تــر و بــا مصــداق ســخن بگوییــم: دکتــر علیرضــا زالی، 
ــا در اســتان تهــران، روز  ــا کرون ــه ب ــده ســتاد عملیــات مقابل فرمان
چهاردهــم اســفند مــی گویــد: »بــا توجه بــه هشــدارهای داده شــده 
و شــرایط اخیــر انتظــار داشــتیم کــه میــزان ترددها در ســطح شــهر 
کاهــش محسوســی داشــته باشــد کــه متاســفانه شــرایط آن گونــه 
کــه انتظــار داشــتیم، نبــود.« و البتــه صــد افســوس کــه وی برخــی 
از شــهروندان تهرانــی را بی توجــه بــه دســتورات بهداشــتی می دانــد 
ــد.  ــراض نمی کن ــورد اعت ــای م ــن تردده ــی ای ــه چرای ــی ب و توجه
چــرا یــک شــهروند تهرانــی بایــد خانــه ی امــن خــود را رهــا کنــد و 
بــه ســوی خیابــان هــا و اماکــن ناامــن بیماری خیــز حرکــت کنــد؟
ــا  آیــا گویــا ایشــان به عنــوان فرمانــده ی ســتاد عملیــات مقابلــه ب
کرونــا در اســتان تهــران از برخــی تصمیمــات مدیریتــی نهادهــای 
دولتــی خبــر ندارنــد کــه بــه مــردم اعتــراض می کننــد. بــرای مثــال، 
آیــا ایشــان خبــر دارنــد کــه بخشــنامه ای از طــرف مقامــات عالــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش صــادر شــده و مدیــران و کادر اداری 
مــدارس را مجبــور بــه حضــور چنــد ســاعته در مــدارس خالــی از 
دانش آمــوز کــرده اســت؟ یــک ضــرب ســاده نشــان مان می دهــد 
ــمول  ــر مش ــار نف ــه، چه ــر مدرس ــن در ه ــور میانگی ــر به ط ــه اگ ک
چنیــن بخشــنامه ای شــوند و بــا توجــه بــه وجود چهــار هزار مدرســه 
در شــهر تهــران، روزانــه شــانزده هــزار نفــر را بــا تصمیمــی غلــط بــه 
ســطح شــهر روانــه می کنیــم کــه رفــت و برگشــت آن هــا از خانــه 
بــه مدرســه یعنــی ســی ودو هــزار تــردد در هــر روز. البتــه ایــن فقط 
در ســطح شــهر تهــران اســت و اگــر بخواهیــم ایــن ضــرب ســاده را 
در ســطح کشــور انجــام دهیــم درخواهیــم یافــت کــه بــا توجــه بــه 
وجــود 1۰7 هــزار مدرســه در سراســر ایــران، ایــن بخشــنامه حــدود 
ســیصد تــا چهارصــد هــزار نفــر را بــه مــدارس خالــی از دانش آمــوز 

می فرســتد.
ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ می دهــد کــه همیــن امــروز )چهاردهــم 
اســفند(، رئیس جمهــور از لــزوم در خانــه مانــدن ایرانیــان، به ویــژه 
ســاکنان شــهرهای کانونــی کرونــا، ســخن گفتــه و حتــی آن را روزه 
بیرون نرفتــن نامیــده اســت. همیــن بی توجهــی در الــزام کارمنــدان 
ادارات بــرای حضــور در محــل کار نیــز آشــفتگی و پریشــانی 
قابل توجهــی را ســبب شــده اســت. در تصمیمــی عجیــب، ســاعت 
کار ادارات دولتــی دو ســاعت کاهــش یافتــه اســت و مبنــای چنین 
تصمیمــی مشــخص نیســت. چنین کاهشــی کــه تغییــری در تردد 
ایجــاد نخواهــد کــرد و احتمــال ابتال نیــز به دلیــل اجتمــاع کارمندان 
در یــک محیــط بســته نیــز کاهــش نخواهــد یافــت. پــس دلیــل 
کاهــش چیســت؟ شــاید صرفــًا یــک عمــل تبلیغاتــی بــرای ایجاد 
آرامــش شــهروندان! و ایــن ســوال پاســخ داده نمی شــود کــه پــدر 
و مــادری کــه هــر دو شــاغلند و فرزندان شــان بــه ســبب تعطیلــی 
مــدارس و مهدکودک هــا در خانــه مانده انــد چگونــه می تواننــد 
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پیشرفت ۷۰درصدی 
مرمت و بازسازی 

خانه »سرخه ای« تبریز
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شرقی از پیشرفت ۷۰ 
درصدی مرمت و بازسازی خانه 
تاریخی سرخه ای تبریز خبر داد.

۶ هزار و ۸۵2 قطعه 
پرنده مهاجر در 

زنجان سرشماری شد
 رییس نظارت بر امور حیات 

وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان زنجان 
گفت: تعداد ۶ هزار و ۸52 

قطعه انواع پرنده مهاجر در سطح 
این استان سرشماری شد.

هر
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س:
عک

یادداشت  مهمان
مهدی ملک محمد

تهران
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توقف گردشگری دریایی نوروز۹۹
گردشگری دریایی با هدف جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا متوقف و مسافرت های دریایی 

به افراد بومی منطقه محدود می شود

فاطمه ذوالقدر:

 فعالیت ادارات تعطیل 
یا محدود شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

ماننـد دیگـر  رانـش زمیـن  یـا همـان  لغـزش  زمیـن 
پدیده هـای طبیعـی این روزهـا زیاد به گـوش می خورد، 
خسـارت های وسـیعی کـه زمیـن لغزش هـا بـر منابـع 
می گذارنـد  غیـره  و  جاده هـا  سـاختمان ها،  طبیعـی، 
گاهـی مواقـع جبـران ناپذیـر اسـت و بـا پیش بینی هـا 
و هشـدارهایی کـه زمیـن شناسـان و کارشناسـان بـه 
مسـئولین می دهند، می توانند جلوی وقوع حادثه را قبل 
 از رخ دادن آن بـا انجـام راهکار مناسـب و علمی بگیرند.
بهتریـن عمـل ممکن در ایـن امر تهیه نقشـه پهنه بندی 
خطـر زمیـن لغـزش در مقیاس هـای ملـی، منطقـه ای 
و محلـی اسـت تـا بـا بهره گیـری از آن بتـوان مناطـق 
حسـاس را شناسـایی و جلوی بسـیاری از خسـارات را 

قبـل از وقـوع هـر گونـه حادثـه گرفت. 

fa
ra

ru
.c

om
س :

عک

 در سال ۹۸  بیش از ۴۰۰ نقطه از 
استان مازندران دچار مخاطره رانش 
با مقیاس های بزرگ، کوچک، 
عمیق و سطحی شده است

بزرگترینزمین

لغزشکشوردر

مازندرانرخداد

45 و

ــه محــل کارشــان برونــد؟ اصــالً فــرض کنیــم کــه  ب
زنــان و مــردان شــاغل فرزنــد محصلــی ندارنــد، آیــا 
ــه حضــور در  ــزام ب ــه ســبب ال ترددشــان در شــهر ب

ادارات مواجهــه ی مناســبی بــا کرونــا اســت؟ 
نبایــد  و  نمی تــوان  بحــران  میانــه ی  در  اکنــون 
ــی  ــت و از بالتکلیف ــخن گف ــرده س ــا و بی پ بی محاب
نهادهــای  برخــی  آشــفتگی  و  بی تصمیمــی  و 
تصمیم گیرنــده انتقــاد کــرد. امــا چــه می تــوان 
کــرد وقتــی یــک روان شــناس هســتی و می بینــی 
کــه آن چــه در حــال تخریــب اســت، ســالمت روان 
شــهروندان شــهرهای مــورد حملــه ی کروناســت. 
ــب  ــای غری ــل تناقض ه ــه به دلی ــی ک ــالمت روان س
مشــهود ایجــاد شــده: شــهروندانی که بــا پیــام وزارت 
ــی  ــواد ضدعفون ــتفاده از م ــزوم اس ــر ل ــت ب بهداش
و ماســک مواجــه می شــوند امــا روی شیشــه ی 
داروخانه هــای سراســر شــهر اطالعیــه ی فقــدان ایــن 
لــوازم را مشــاهده می کننــد، ســخنان رئیس جمهــور 
دربــاره ی لــزوم روزه ی بیرون نرفتــن را می شــنوند 
امــا مســئوالن شغلی شــان آن هــا را مجبــور بــه 
ــل کار  ــه در مح ــترس و مضطربان ــر اس ــوری پ حض

می کننــد!
و  آرام  ماســک  بــا  بگوییــم:  بی پرده تــر ســخن 
خنــدان نمی تــوان آرامــش و خنــده را بــر جــان 
ــات  ــن تصمیم ــر چنی ــه درگی شــهروندانی نشــاند ک
متناقضــی هســتند. خــوب اســت کــه از ابتــدا 

جــزم  را  عزم شــان  بهداشــت  وزارت  مســئوالن 
ــه  ــان را ب ــار دقیــق و درســت مبتالی ــد کــه آم کرده ان
ــالمت روان  ــتان س ــا داس ــد، ام ــالع دهن ــردم اط م
چیــزی بیــش از اطــالع از وضعیــت بحرانــی اســت. 
شــهروندان بــه حــق می خواهنــد در شــرایط بحــران 
ــده  ــه گاه تهدیدکنن ــض ک ــات متناق ــر تصمیم درگی
سالمت شــان اســت، نباشــند. پــس تــا دیــر نشــده 
ــی  ــده ی اصل ــوان فرمان ــر بهداشــت به عن ــد از وزی بای
ــرای حفــظ  ــا درخواســت کــرد کــه ب ــا کرون ــارزه ب مب
ســالمت روان ایرانیــان تصمیمــی واحــد گرفتــه شــود 
و چنیــن تعبیــر نشــود کــه گویــی کارمنــدان ادارات و 
کارگــران و مدیــران و معاونــان مــدارس در برابــر ایــن 
ــد  ــط بای ــتند و فق ــن هس ــد روئین ت ــروس جدی وی
ــن  ــه در ای ــرای مصونیــت دیگــران فکــر کــرد. البت ب
میــان، بایــد بــرای حفــظ ســالمت روان کادر پزشــکی 
و پرســتاران کــه در صــف اول مبــارزه بــا کرونــا قــرار 
دارنــد، نیــز، بــه راهکارهایــی اجرایی اندیشــید و فقط 
بــه »آفریــن، آفریــن« گفتــن بــه آنــان از بیــرون گــود 

بســنده نکــرد.
یادمــان باشــد فــرق بســیاری اســت بیــن جنبــش 
خوش باشــی در روان شناســی غیرعلمــی کــه بــا 
حرف درمانــی ســعی در ایجــاد آرامــش و حفــظ 
ســالمت روان آدمیــان دارد و روان شناســی علمــی که 
بــه نقــش راه کارهــای اجرایــی بــرای حفــظ ســالمت 
ــد. ــد می کن ــران تأکی ــه ی بح ــان ها در زمان روان انس
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نمودار ابتال در ایران افقی می شود؟
چین پس از 5۰ روز به مهار کرونا نزدیک شد، کره جنوبی اما با استفاده از تجربه چین در 1۴ روز به این مرحله رسید

چیـن پـس از حـدود ۵۰ روز، بـه مرحلـه 
مهـار ویـروس کرونـا نزدیـک شـده اسـت. 
کـره  جنوبـی بـا درس هایـی کـه از تجربـه 
گرفـت،  ویـروس  ایـن  بـا  چیـن  مقابلـه 
توانسـت طـی حـدود دو هفتـه، بـه ایـن 
بـا  می توانـد  نیـز  ایـران  برسـد.  مرحلـه 
بـا  کره جنوبـی،  و  چیـن  از  الگوبـرداری 
تلفـات کمتـری شـیوع  سـرعت بیشـتر و 

را کنتـرل کنـد. کرونـا 
بیـش از ۵۰ روز از زمانـی کـه اطالع رسـانی 
رسـمی دربـاره ویـروس کرونـا در دنیا آغاز 
شـد، می گـذرد. ویروسـی که ابتدا در شـهر 
ووهـان چیـن دیـده شـد و تـا ایـن لحظـه 
12۰ کشـور را درگیـر کـرده اسـت. تجربـه 
کشـورها در کنتـرل شـیوع ایـن ویـروس 
بـرای کشـورهایی  را  می توانـد راه کارهایـی 
داشـته باشـد کـه در مراحـل اولیـه شـیوع 
بـا  را  بـه کرونـا  ابتـال  مـوارد  یـا  هسـتند 

شناسـایی کرده انـد. تأخیـر، 
بـه ویـروس  بررسـی داده هـای مبتالیـان 

کـه  کشـوری  به عنـوان  چیـن،  در  کرونـا 
مواجـه شـد  ایـن مسـئله  بـا  بـار  اولیـن 
مبتالیـان  درصـد   6۰ از  بیـش  تاکنـون  و 
در سـطح جهـان، از ایـن کشـور هسـتند؛ 

دارد. بیشـتری  اهمیـت 
نمـودار تعـداد مبتالیـان بـه ویـروس کرونا 
در چیـن، بـه شـکل یک  S کشـیده اسـت 
بـه ایـن معنا کـه در ابتـدا، افزایـش تعداد 
مبتالیـان صعـودی اسـت و پـس از آن بـه 
دلیـل مداخالتـی کـه بـرای کنتـرل شـیوع 
می شـود،  انجـام  بیمـاری  و  ویـروس 
افزایـش تعـداد مبتالیـان نزولـی می شـود 
تـا زمانـی کـه شـیب نمـودار افقـی شـود. 
می تـوان  وضعیـت  ایـن  در  را  پایـداری 
گرفـت،  نظـر  در  شـرایط  مهـار  به عنـوان 
چـرا کـه بـه معنـای عـدم شناسـایی موارد 

ابتالسـت. جدیـد 

اژدهای زرد با کرونا چه کرد؟
جدیـد  مـوارد  تعـداد  چیـن،  کشـور  در 
شناسـایی شـده از 13 فوریـه / 2۴ بهمـن 
یعنـی 23 روز پـس از اعالم رسـمی اولین 
مـورد ابتـال، روند کاهشـی خـود را آغاز کرد 
و در 1۰ مـارس / 2۰ اسـفند بـه ۴۰ مـورد 

جدیـد در روز رسـید. چیـن کـه در روزهای 
ابتدایـی، به نظـر می رسـید از شـیوع ایـن 
آمـوزش   باشـد،  شـده  غافلگیـر  ویـروس 
بـه مـردم را در زمـان کوتاهـی آغـاز کـرد 
و دربـاره عالئـم شـایع ابتـال بـه ویـروس 
اطالع رسـانی  سـرفه  و  تـب  یعنـی  کرونـا 

یـک(  کرد.)جـدول 
کنتـرل  در  مهمـی  تأثیـر  نیـز  شناسـایی 
بیماری در چین داشـت. شناسـایی افرادی 
کـه بـا مبتالیـان در تمـاس بودنـد و اقدام 
بـرای قرنطینـه آنها، از دیگـر اقدامات چین 
تولیـد  بـود.  ویـروس  ایـن  بـرای کنتـرل 
کیت هـای تشـخیصی و آزمایش در مناطق 
پرجمعیـت نیز به شناسـایی افـراد مبتال به 
ویـروس کمـک قابل توجهی کرد. اسـتفاده 
اقـدام  از خدمـات آنالیـن درمانـی، دیگـر 
چیـن بـرای جلوگیـری از تجمـع مـردم در 

مراکـز درمانـی بوده اسـت.
قرنطینـه  اقدامـات،  ایـن  تمـام  کنـار  در 
قرنطینـه  مـوارد،  برخـی  در  و  شـهرها 
خانه هـا، کمـک زیـادی بـه تسـریع فرآیند 
شناسـایی و نیـز کنترل گسـترش ویروس 
ابتدایـی  روزهـای  در  چنـد  هـر  کـرد. 

مردمـی  نارضایتی هـای  برخـی  قرنطینـه، 
وجـود داشـت، امـا با ارائـه خدماتـی مانند 
ارسـال مـواد غذایی و اقالم بهداشـتی، هم 
اعتراضـات کاهـش پیـدا کـرد و هـم تعداد 

نزولـی شـد. مبتالیـان، 

واکنش کره ای ها به مهمان 
ناخوانده چینی

بـا توجـه به اعـالم منابـع رسـمی، ویروس 
کرونـا در 1۵ فوریـه / 26 بهمـن وارد کـره 
جنوبـی شـد و به سـرعت  در ایـن کشـور 
همه گیـر شـد؛ به طـوری کـه پـس از سـه 
بـه ویـروس کرونـا  روز، تعـداد مبتالیـان 
بـا وجـود  نفـر رسـید.   111 بـه  نفـر  از 2۸ 
سـرعت بـاالی گسـترش ویـروس کرونا در 
کـره جنوبـی، ایـن کشـور تاکنـون توانسـته  
شـرایط را در مقایسـه بـا سـایر کشـورها، 

مدیریـت کنـد. به خوبـی 
اولیـن مـورد منجـر بـه فـوت در اثـر ابتـال 
بـه ویـروس کرونـا در کـره جنوبـی، در 2۰ 
فوریـه/ اول اسـفند یعنـی پنـج روز پـس 
از شـیوع ویـروس در ایـن کشـور رخ داد. 
تعـداد  سـریع  رشـد  کنتـرل  همچنیـن 
مبتالیـان، بـر اثـر آزمایش هـای گسـترده و 

بـا دقـت، رخ  و  نیـز اطالع رسـانی سـریع 
داد.

به صـورت  اطالع رسـانی  جنوبـی،  کـره  در 
بـا  افـراد  کـه  اماکنـی  از  تاریخچـه ای 
حضـور  آن  در  کرونـا  مثبـت  آزمایـش 
داشـتند، منتشـر می شـود تـا سـایر افـراد 
خـود،  بیمـاری  احتمـال  دربـاره  بتواننـد 
بررسـی دقیـق عالئـم، قرنطینـه در خانـه و 
نیـز مراجعـه بـه مراکـز درمانـی به درسـتی 
اقـدام کننـد. قرنطینـه، دیگر راهـکار مبازره 

بـا کرونـا در ایـن کشـور بـوده اسـت.
عـالوه بـر ایـن، پـارک نیونـگ هـو، وزیـر 
آزمایـش  انجـام  کشـور  ایـن  بهداشـت 
عوامـل  از  یکـی  را  رایـگان  و  گسـترده 
مواجهـه  در  ایـن کشـور  نسـبی  موفقیـت 
بـا شـیوع ایـن ویـروس دانسـته اسـت. 
نفـر   1۵۰۰۰ روزانـه  متوسـط،  به طـور 
آزمایش هـای مربـوط بـه شناسـایی ابتـال 
بـه ویـروس کرونـا در کـره جنوبـی انجـام 
می شـود و تاکنـون حـدود 1۹6 هـزار نفـر 
را  مربـوط  آزمایش هـای  ایـن کشـور،  در 

دو( داده اند.)جـدول  انجـام 
مجموعـه ایـن اقدامـات انجام شـده برای 
منجـر  جنوبـی  کـره  در  بحـران  مدیریـت 
بـا  چیـن  بـه  نسـبت  آن  کنتـرل  شـده 
سـرعت بیشـتری انجـام شـود؛ به طـوری 
کـه از ۵ مـارس / 1۵ اسـفند یعنـی حدود 
2 هفتـه پـس از ورود کرونا به این کشـور، 
نزولـی  مبتالیـان  تعـداد  افزایـش  رونـد 

. د شو

کرونا چه زمانی از ایران 
می رود؟

بـه  ابتـال  شناسایی شـده  مـوارد  اولیـن 
به صـورت  ایـران کـه  در  ویـروس کرونـا 
رسـمی اعـالم شـد، مربـوط بـه 1۹ فوریه 
بـه  ابتـال  از  اطـالع  اسـت.  بهمـن   3۰  /
همزمـان  کشـورمان،  در  ویـروس  ایـن 
بـود.  هم وطنـان  از  نفـر  دو  فـوت  بـا 
مقایسـه رونـد تعـداد مبتالیـان در ایران 
بـا داده هـای چیـن و کره جنوبـی نشـان 
سـه  حداقـل  از  پـس  ایـران  می دهـد 
افزایشـی  بخـش  در  همچنـان  هفتـه، 

دارد.)جـدول سـه( قـرار  ابتـال  نمـودار 
برخـی اقدامـات دیرهنـگام دربـاره تصمیم 
بـه قرنطینـه، تعطیلـی مراکـز آموزشـی و 
ایـن  عامـل  می توانـد  مختلـف،  مشـاغل 
دیگـر،  طـرف  از  باشـد.  افزایشـی  رونـد 
برخـی رفتارهای شـهروندان مانند سـفر یا 
حضـور در مراکـز خریـد در آسـتانه نـوروز، 
تعـداد  افزایـش  رونـد  ادامـه  دالیـل  از 
کشـور  در  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتالیـان 
انتقـال  بـاالی  به سـرعت  توجـه  اسـت.با 
ایـن ویـروس، انتظـار مـی رود افـراد صرفًا 
بـرای موارد ضـروری از منزل خارج شـوند 
و کسـب وکارها تـا حـد تـوان، فعالیت های 
خـود را بـا کمتریـن حضـور در محیط کار و 

دهنـد. انجـام  دورکاری  به صـورت 

گزارش
مریم السادات علم الهدی
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قطع زنجیره انتقال کرونا بدون همکاری بین المللی امکان پذیر نیستپیام خبر
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: قطع زنجیره ی انتقال  کروناویروس بدون 
همکاری بین المللی امکان پذیر نیست.

رنا
 ای

س:
عک

ــازمان  ــران در س ــم ای ــده دائ نماین
ــکا  ــای آمری ــد، تحریم ه ــل متح مل
ــرای  ــران ب ــای ای ــع تالش ه را مان
مبــارزه بــا ویــروس کرونــای جدیــد 
ــن  دانســت و گفــت بحران هــای بی
واقعــی  تالش هــای  بــه  المللــی 

ــد. ــاز دارن ــی نی ــن الملل بی
"مجیــد تخــت روانچــی" روز جمعــه 
خــود  توئیتــری  یادداشــت  در 
از تهــران  نوشــت شــب گذشــته 

مــردم  بازگشــتم.  نیویــورک  بــه 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــران ب ــت ای و دول
کوویــد-1۹ ســخت تــالش مــی 
آمریــکا  تحریم هــای  امــا  کننــد 

اســت. تالش هایشــان  مانــع 
ــیده  ــت آن رس ــه داد: وق وی ادام
سیاســی  از  آمریــکا  کــه  اســت 
انســان  تالش هــای  کــردن 
و  بــردارد  دســت  دوســتانه 
ســازد. برطــرف  را  تحریم هــا 

ــازمان  ــران در س ــم ای ــده دائ نماین
کــرد  تاکیــد  متحــد  ملــل 
بــه  المللــی  بیــن  بحران هــای 
ــی  ــن الملل ــی بی ــای واقع تالش ه

دارنــد. نیــاز 
جهانپــور  کیانــوش  گفتــه  بــه 
رییــس مرکــز روابــط عمومــی و 
بهداشــت،  وزارت  رســانی  اطــالع 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
تاکنــون 11 هــزار و 36۴ نفــر در 
ــال  ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــور ب کش
ــال  ــت ابت ــه عل ــر ب ــده و ۵1۴ نف ش
ــرده و  ــوت ک ــروس ف ــن وی ــه ای ب
ــود  ــز بهب ــر نی ــزار و ۵2۹ نف ــه ه س

. نــد فته ا یا

 تحریم های آمریکا
 مانع مبارزه با کرونا

کلینیک های ریه در استان ها 
فعال شوند

رییــس مجلــس درتماســی بــا اســتانداران اصفهــان، مرکــزی وفــارس باتاکید 
ــت  ــن وضعی ــان آخری ــتان ها درجری ــه اس ــای ری ــدن کلینیک ه ــال ش برفع
ایــن اســتان ها درخصــوص شــیوع ویــروس کرونا،نیازها،اقدامــات پیشــگیرانه 

و وضعیــت مراکــز درمانــی قرارگرفــت.
ــا  ــی ب ــاس تلفن ــالمی در تم ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی ریی ــی الریجان عل
اســتانداران اصفهــان، مرکــزی و فــارس بــا اشــاره بــه لــزوم واکنــش ســریع 
ــه  ســتادهای مدیریــت بحــران در هــر یــک از ایــن اســتان هــا، خواســتار ب
کارگیــری تمامــی ظرفیت هــای اســتان هــا بــرای آگاه ســازی و اطــالع 
ــای   ــرای ارتق ــتگاه ها ب ــه دس ــوان هم ــتفاده از ت ــز اس ــع و نی ــانی بموق رس

ــا شــد. ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی در مقابل ــای عموم ــط ه هداشــت محی
الریجانــی بــا بیــان اینکــه مجلــس شــورای اســالمی بــا کمــک ســایر نهادهــا 
پیگیــری هــای مســتمری را صــورت داده اســت اســت تــا نیازمنــدی هــا و 
امکانــات مــورد نیــاز همــه مناطــق کشــور بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری هــر 
ــه  ــیج  هم ــا بس ــا ب ــت ت ــتانداران خواس ــود، از اس ــن ش ــریعتر تامی ــه س چ
دســتگاه هــا ضمــن رســیدگی بــه وضعیــت مبتالیــان، مانــع از شــیوع بیشــتر 

ویــروس کرونــا شــوند.

قضا

جامعه

پارلمان

دولت

ورود قوه قضاییه به تخلف ارزی صادرکنندگان

اعالم آماده باش چهارشنبه آخر سال به استانداران

مگر خون نمایندگان رنگین تر ازخون مردم 
و مدافعان سالمت است

با اطالع رسانی به موقع و صریح در موضوع کرونا به جامعه آرامش دهیم

اعـــالم  مرکـــزی  بانـــک 
کـــرد: بـــا ورود نهادهـــای 
ـــی،  ـــی و قضای ـــی امنیت نظارت
متخلـــف،  صادرکننـــده 
ـــود در  ـــدات ارزی خ ـــف تعه ـــن تکلی ـــه تعیی ـــف ب مکل

اســـت. شـــده  مشـــخص  زمان بنـــدی  یـــک 
ـــال  ـــزی، به دنب ـــک مرک ـــنبه( بان ـــزارش روز )ش ـــه گ ب
انتشـــار گزارش هایـــی مبنـــی بـــر اینکـــه عـــدم 
صادرکننـــدگان  از  یکـــی  ارزی  تعهـــدات  ایفـــای 
برخـــی  مجـــاز،  صرافی هـــای  از  تعـــدادی  و 
تامیـــن کاال  در  مشـــکل  دچـــار  را  واردکننـــدگان 
ــا ورود  ــرده اســـت، بـ ــر کـ ــورد نظـ ــات مـ ــا خدمـ یـ

نهادهـــای نظارتـــی امنیتـــی و قضایـــی، صادرکننـــده 
ـــود  ـــدات خ ـــف تعه ـــن تکلی ـــه تعیی ـــف ب ـــر مکل مدنظ

در یـــک زمان بنـــدی مشـــخص شـــده اســـت.
دســـتورات  و  پیگیـــری  بـــا  ایـــن خصـــوص  در 
بازپـــرس محتـــرم پرونـــده، پرداخت هـــا توســـط 
صادرکننـــده ای کـــه در ایفـــای تعهـــد خـــود تاخیـــر 

ــت.  ــده اسـ ــاز شـ ــت، آغـ ــته اسـ داشـ
ــاس  ــا براسـ ــده و صرافی هـ ــد صادرکننـ ــای تعهـ ایفـ
ــدگان  ــط واردکننـ ــال توسـ ــز ریـ ــناد واریـ ــه اسـ ارایـ
پـــس از بررســـی اصالـــت آن و  تاییـــد مراجـــع 
نظارتـــی تحـــت نظـــر مرجـــع قضایـــی انجـــام 

. می گیـــرد

اعـــالم  از  کشـــور  وزارت  ســـخنگوی 
آمـــاده بـــاش چهارشـــنبه آخرســـال بـــه 
ــپ  ــت: اکیـ ــر داد و گفـ ــتانداران خبـ اسـ
ـــات  ـــانی و خدم ـــی آتش نش ـــای عملیات ه

ــوند. ــتقر شـ ــع مسـ ــز تجمـ ــی در مراکـ ایمنـ
ـــلمان  ـــور، »س ـــانی وزارت کش ـــالع رس ـــگاه اط ـــنبه پای ـــزارش روز ش ـــه گ ب
ـــت:  ـــور گف ـــر کش ـــتانداران سراس ـــه اس ـــاب ب ـــه ای خط ـــامانی« در ابالغی س
ـــتاد  ـــر س ـــات مدنظ ـــا و مصوب ـــن محدویت ه ـــر گرفت ـــا درنظ ـــتانداران ب اس
اســـتانی مدیریـــت بیمـــاری کرونـــا، ضمـــن پیش بینـــی تمهیـــدات الزم 
بـــرای فراهم ســـازی آســـایش و رفـــاه شـــهروندان، برنامه ریـــزی و 
ـــر  ـــه چهارشـــنبه آخ ـــوط ب ـــوادث مرب ـــرل ح ـــرای پیشـــگیری و کنت ـــدام ب اق

ـــد. ـــام دهن ـــال را انج س
ـــودن چهارشـــنبه  ـــش ب ـــه در پی ـــا توجـــه ب ـــده اســـت: ب ـــه آم ـــن ابالغی در ای
ـــان  ـــجام می ـــی و انس ـــی، هماهنگ ـــاد آمادگ ـــور ایج ـــه منظ ـــال و ب ـــر س آخ
ـــرل  ـــگیری و کنت ـــرای پیش ـــی ب ـــدادی و عملیات ـــی، ام ـــتگاه های اجرای دس

ــتور  ــور دسـ ــطح کشـ ــن روز در سـ ــه ایـ ــوط بـ ــی مربـ ــوادث احتمالـ حـ
فرماییـــد بـــا درنظـــر گرفتـــن محدویت هـــا و مصوبـــات مدنظـــر ســـتاد 
اســـتانی مدیریـــت بیمـــاری کرونـــا، ضمـــن پیش بینـــی تمهیـــدات الزم 
ــزی و  ــهروندان، برنامه ریـ ــاه شـ ــایش و رفـ ــازی آسـ ــم سـ ــرای فراهـ بـ
ـــه شـــب چهارشـــنبه  ـــوط ب ـــرل حـــوادث مرب ـــرای پیشـــگیری و کنت ـــدام ب اق
آخـــر ســـال بـــا محوریـــت ســـازمان ها و واحدهـــای آتش نشـــانی 
و خدمـــات ایمنـــی و همـــکاری همـــه متولیـــان امـــر صـــورت پذیـــرد.  
ـــی  ـــی، ترویج ـــای آموزش ـــرای برنامه ه ـــرورت دارد اج ـــزود: ض ـــه اف ابالغی
و بازدارنـــده، هـــرس و جمـــع آوری شـــاخ و بـــرگ درختـــان از ســـطح 
معابـــر و پارک هـــا، جمـــع آوری پســـماندها از ســـطح معابـــر و مخـــازن 
ــانی و  ــی آتش نشـ ــای عملیاتـ ــتقرار اکیپ هـ ــن اسـ ــماندها همچنیـ پسـ

خدمـــات ایمنـــی در مراکـــز تجمـــع در اولویـــت قـــرار گیـــرد.  
ـــزارش  ـــا گ ـــده اســـت ت ـــالم ش ـــتانداران اع ـــه اس ـــه، ب ـــن ابالغی ـــان ای  در پای
اقدامـــات را بـــه صـــورت اســـتانی جمع بنـــدی و بـــه معاونـــت عمرانـــی 

ـــد. ـــال کنن ـــور ارس وزارت کش

ـــه  ـــات رییس ـــو هی ـــک عض ی
ـــس  ـــد مجل ـــیون امی فراکس
از  انتقـــاد  بـــا  شـــورای 
تعطیلـــی مجلـــس گفـــت: 
خـــون  از  رنگین تـــر  نماینـــدگان  خـــون  مگـــر 

ــت؟ ــالمت اسـ ــان سـ ــردم و مدافعـ مـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، مصطفـــی کواکبیـــان در 
نوشـــت:  خـــود  توییتـــر  صفحـــه  در  مطلبـــی 
ــاع  ــس در اوضـ ــی مجلـ ــه ام تعطیلـ ــا گفتـ »بارهـ
ـــران  ـــرا کارگ ـــت؛ زی ـــور نیس ـــع کش ـــه نف ـــی ب کرونای

و کارمنـــدان می گوینـــد چـــرا مـــا بایـــد کار کنیـــم 
ــل  ــاه تعطیـ ــفند مـ ــی در اسـ ــات علنـ ــا جلسـ امـ

ــد!؟ باشـ
ــد  ــا نبایـ ــا کرونـ ــارزه بـ ــی مبـ ــتاد ملـ ــتور سـ  دسـ
ــا  ــر راه حل هـ ــق دیگـ ــس از طریـ ــع کار مجلـ مانـ
باشـــد. مگـــر خـــون نماینـــدگان رنگین تـــر از 

ــت!؟« ــالمت اسـ ــان سـ ــردم و مدافعـ ــون مـ خـ
جلســـات علنـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی بنـــا 
ـــزار  ـــا برگ ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــه س ـــر توصی ب

نمی شـــود.

دفتـر،  اعضـای  بـا  رئیس جمهـور  جلسـه 
مشـاورین و معاونیـن دفتـر رئیـس جمهـور 
پشـتیبانی  و  هماهنگـی  پیگیـری،  بـرای 
اقدامـات ملـی در مقابلـه بـا کرونـا و اقدامـات 
و پیگیری های اجتماعی و رسـانه ای روز شـنبه 
در حضـور حجـت االسـالم و المسـلمین دکتر حسـن روحانی رئیس جمهـور برگزار 
شـد. در ایـن جلسـه که با حضـور رئیس دفتر رئیـس جمهور، مشـاوران و معاونان 
دفتـر رئیـس جمهور برگزار شـد، موضوعات مختلف به ویـژه در خصوص موضوعات 

تبلیغاتـی و رسـانه ای مقابلـه کرونـا مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
روحانـی در ایـن جلسـه بـا تأکید بر ضـرورت اطالع رسـانی دقیق، صریح و شـفاف 
در زمینـه مقابلـه بـا کرونا گفـت: نیاز اصلی امـروز جامعه ایجـاد آرامش با محوریت 
آگاه سـازی دقیـق و افزایش مشـارکت عمومـی در همراهی با توصیه هـا و اقدامات 

صـورت گرفتـه برای مقابله با کروناسـت.
رئیـس جمهـور بـا بیان اینکـه جریاناتـی امروز بـه دنبال برهـم زدن آرامـش روانی 
جامعـه هسـتند، خاطـر نشـان کـرد: مـا موظـف هسـتیم تالش هـای خالصانـه و 
فداکارانـه کادر درمانـی کشـور را کـه تاکنـون جـان بسـیاری را نجات داده انـد و مانع 

از شـیوع بیشـتر بیماری شـده اسـت نیز در کنار انتقادات و بیان کاسـتی ها نشـان 
دهیم.

روحانـی بـا اشـاره بـه ایجـاد ابهامـات و شـبهات و تولید شـایعات بی اسـاس برای 
ایجـاد فضـای دوقطبی و اختـالف در میان مردم تأکید کرد: منصفانه این اسـت که 
همـه اصحـاب رسـانه و شـخصیت های سیاسـی و مسـئولین ذیربط در ایـن حوزه 
ضمـن اطالع رسـانی دقیـق و انتشـار بـه هنـگام اخبار به صـورت دقیق و شـفاف به 
جامعـه، با شـبهات و شـایعات ایجاد شـده مقابلـه کنند و این حقایـق را نیز تبیین 
کننـد کـه اقدامـات زیربنایـی دولـت در حـوزه سـالمت در سـال های گذشـته امروز 
راهگشـا بـوده و کمـک حـال کادر درمانـی در مبـارزه بـا ایـن بیمـاری شـده اسـت.
رئیـس جمهـور همچنین با قدردانی از اصحاب رسـانه و خبرنـگاران بخاطر تالش ها 
و اقدامـات انجام شـده در رسـانه های مختلـف اعم از دیداری، شـنیداری و مکتوب 
تأکیـد کـرد: رسـانه ها در ایـن رابطه نقـش مهمی بر عهـده دارند و بایـد تالش کنند 
کـه فضـا بـه سـمت دو قطبـی و جناح بندی های سیاسـی کشـیده نشـود. درسـت 
اسـت که مرجعیت اصلی اطالع رسـانی با صدا و سیماسـت چون مخاطب چند ده 

میلیونـی دارد، امـا ایـن نافی تالش ها و زحمات سـایر رسـانه ها نیسـت.

رنا
 ای

س:
عک

نماینـده مـردم تهران در مجلس خواسـتار تعطیلـی ادارات یا 
فعالیـت آنهـا با ظرفیت کمتـر و محدودتر برای پیشـگیری از 
گسـترش شـیوع کرونا شد.سـیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو 
بـا ایسـنا بـا تاکیـد بر ضـرورت تعطیلـی ادارات و یـا فعالیت 
محدودتـر آنهـا گفـت: خیلـی از ادارات هنـوز با تمـام ظرفیت 
کار می کنند، کسـانی هسـتند که عضوی از خانـواده آنها بیمار 
اسـت و نگـران انتقـال بیمـاری بـه آنها هسـتند، اگـر افرادی 
چنیـن مشـکالتی دارنـد، دورکار یـا شـیفتی شـوند و یـا کالً 

تعطیل شـوند.

یـک نماینـده مجلـس گفت: مسـاله کرونـا با یـک مدیریت 
جامع و هماهنگ و هدفمند اعمال می شـود و دغدغه ها در 
حـال کاهش یافتن اسـت.محمدابراهیم رضایـی در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایلنا، درباره شـیوع ویروس کرونا در کشـور گفت: 
کرونـا یـک ویـروس نـو بـا ویژگی هـای خـاص خود بـود که 
کال هیـچ کشـوری در جهـان آمادگـی مقابله و مدیریـت آن را 
نداشـت. کشـور ما هـم تحت تاثیر این وضعیت بـود. مدیران 
ما با جدیت در حال تالش هسـتند و قرائن و شـواهد نشـان 

می دهـد دارنـد به مدیریت مسـلط می شـوند.

 فعالیت ادارات تعطیل 
یا محدود شود

اثرات اقتصادی کرونا تا 
ماه ها ادامه پیدا می کند

براسـاس اعالم وزارت بهداشـت تاکنون 1272۹ نفر به بیماری 
کرونـا مبتال شـده اند کـه از این تعداد 611 نفـر جان باخته اند و 
۴33۹ نفـر بهبـود یافتـه و از مراکز درمانی ترخیص شـده اند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنا، در بیسـت و پنجمین روز از شـیوع 
کرونا در ایران براسـاس اعالم وزارت بهداشـت تاکنون 1272۹ 
نفـر بـه بیماری کرونا مبتال شـده اند  که از این تعـداد 611 نفر 
جان باخته انـد و ۴33۹ نفـر بهبـود یافتـه و از مراکـز درمانـی 
ترخیـص شـده اند. گفتنـی اسـت علی اکبـر والیتی بـه دلیل 

ابتـال به ویـروس کرونا در قرنطینه اسـت.

مدیـرکل روابـط عمومـی اسـتانداری تهـران گفت: انتشـار 
هـر خبـری مبنـی بـر قرنطینه تهـران کذب محض اسـت و 
هیـچ شـخصی بـه غیر از مسـئوالن سـتاد ملی و اسـتانی 
کرونـا در ایـن زمینـه حـق اظهارنظـر نـدارد. امیـن بابایـی، 
مدیـرکل روابـط عمومـی اسـتانداری تهـران گفت: انتشـار 
هـر خبـری مبنـی بـر قرنطینه تهـران کذب محض اسـت و 
هیـچ شـخصی بـه غیر از مسـئوالن سـتاد ملی و اسـتانی 

کرونـا در ایـن زمینـه حـق اظهارنظـر ندارد.

12۷2۹ مبتال، ۶11 فوتی 
و ۴۳۳۹ بهبودیافته

خبر قرنطینه تهران کذب 
محض است
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگری

WTO رشد منفی گردشگری از نگاه

جهانـی گردشـگری،  سـازمان  اعـالم  بنابـه 
شـرکت های کوچک و متوسـط که حـدود ۸۰ 
درصد بخش گردشـگری را تشکیل می دهند 
بـه دلیـل شـیوع کرونـا متضرر خواهند شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، این روزها گردشـگری بـا چالش کرونا روبرو اسـت و 
بـه دلیـل ماهیت اساسـی این حوزه که تعامل مردم با یکدیگر اسـت، سـالمت 
عمومـی از اهمیـت ویـژه ای در این بخـش برخوردار اسـت.جهانگردی به عنوان 
یـک فعالیـت اقتصادی چند جانبه و بخشـی اساسـی از برنامه توسـعه پایدار، 

نقـش اساسـی در فعالیت هـای آینده برای بهبـود از کرونا ایفـا خواهد کرد.
UNWTO از دولتهـا، سـازمانهای بین المللی و سـازمان های خیریه می خواهد 
تـا بهبـود وضعیت گردشـگری را در اولویـت برنامه ها و اقدامات خـود قرار دهند 
در واقـع UNWTO می خواهـد گردشـگری بخشـی از برنامه هـای بهبـود پـس 

از کرونا باشـد.
سـازمان بهداشـت جهانـی در حـال حاضـر توصیه کـرده اسـت محدودیت های 
مسـافرتی و تجاری برای کشـورهایی که در آنها کرونا شـیوع دارد اعمال شـود.

سـازمان جهانی گردشـگری )UNWTO( در گزارشـی درباره واکنش گردشگران 
به شـیوع کرونا، در یک ارزیابی اولیه، کاهش چشـمگیر در مسـافران ورودی ها 
و خروجـی بیـن المللـی در سـال 2۰2۰ را اعالم کرده اسـت. از نظر این سـازمان 
اقدامـات بهداشـت عمومـی بایـد بـه گونه ای اجرا شـود کـه ایجاد اختـالل غیر 
ضـروری در سـفر و تجـارت را بـه حداقـل برسـاند. از زمـان شـروع شـیوع این 
 )WHO( همـکاری نزدیکـی با سـازمان بهداشـت جهانـی UNWTO ،بیمـاری

بـرای اطمینـان از این موارد داشـته اسـت.
UNWTO پیـش بینـی خـود را برای سـال 2۰2۰ در حوزه ورود گردشـگران بین 
المللی بازنگری کرده اسـت در این بازنگری جدید پیش بینی شـده اسـت که 
جهـان در حـوزه گردشـگری بیـن المللی با رشـد منفـی 1 تا 3 درصـدی مواجه 
شـود بـه ایـن معنی که گردشـگری بین المللی 3۰ تـا ۵۰ میلیـارد دالر از درآمد 
خـود را از دسـت می دهـد. ایـن در حالـی اسـت که پیش از شـیوع کرونـا، این 
سـازمان رشـد مثبـت 3 تـا ۴ درصـد را برای سـال جاری میـالدی پیش بینی 

کـرده بود.

 پیام
معاون سرمایه گذاری و امور طرح های همدان از تصویب 10 طرح سرمایه گذاری  میراث

گردشگری در این استان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی، بـا اشـاره به شـرایط 
خـاص ناشـی از مقابلـه با ویـروس کرونـا و تأکید بـر اجرای 
رویـه هـا و پروتـکل هـای ابالغـی، گفـت: تأمیـن وسـایل 
حفاظتـی در برابـر ویروس کویـد 1۹، برای کارهای عملیاتی در 
بنـادر اعـم از فعالیـت های دریایی و بنـدری و همچنین برای 
یـگان حفاظـت، بـا دقـت و اهتمـام بیشـتر، توسـط مدیران 

بنـادر دنبال شـود.
 محمـد راسـتاد در نشسـت پایـان سـال مدیـران سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی کـه به صـورت ویدئو کنفرانس برگزار شـد، 
تأکیـد کـرد: بـا اجـرای طـرح دورکاری ناشـی از تدابیر مقابله 
بـا اپیدمـی کرونـا، نبایـد هیـچ خدشـه ای در رونـد و فرآیند 

عملیـات بنـدری و دریایـی وارد شـود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی افزود: در ایام تعطیـالت نوروز، 
کشـتی هـای حامـل کاالهـای اساسـی بـه ویـژه بـه بنـادر 
شـهید رجایـی، امـام خمینـی)ره( و چابهار وارد خواهند شـد؛ 
بنابرایـن ضـرورت دارد کـه تخلیـه و بارگیـری و ارائـه خدمات 
بـه این کشـتی ها و سـایر کشـتی هـای تجاری، بـا حداکثر 
نـرم عملیاتـی انجام پذیرد.راسـتاد بـا تأکید بر اینکـه در ایام 
تعطیـالت سـال جدیـد، شـیفت کاری عوامـل عملیاتـی باید 
مطابـق معمـول، برنامـه ریزی شـود، اظهـار داشـت: عملکرد 
دقیـق و بـدون وقفـه اپراتورهـا، توسـط مدیـران بنـادر رصـد 
شـود.وی بـا بیـان اینکـه مطابق آییـن نامه سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی، فقـط یـک نصـف روز در اول فروردیـن عملیـات 
تخلیه و بارگیری تعطیل می شـود، خاطر نشـان کرد: روندها 
بایـد بـه گونـه ای مدیریـت شـود کـه حداقل توقف ناشـی از 
تعویـض شـیفت را بـه خصـوص بـرای کاالهای اسـتراتژیک 
داشـته باشـیم.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق 
اسـتعالم صـورت گرفتـه شـده کـه بـه زودی ابالغ می شـود، 
گردشـگری دریایـی بـا هـدف جلوگیـری از شـیوع ویـروس 
کرونـا متوقف شـود و مسـافرت هـای دریایی به افـراد بومی 
منطقـه محـدود شـود، گفـت: بـه رغم محدود شـدن سـفرها 
و گردشـگری دریایـی، کمـاکان بایـد پایـش هـا و نظـارت بر 

رعایـت الزامـات ایمنـی، با دقـت، صـورت پذیرد.

سوژه توقف 
گردشگری 

دریایی نوروز۹۹

گردشگری جهان در آستانه ورود به یک بحران بزرگ

صنعت گردشگری حاال بالتکلیف مانده است و ضررهای قابل توجهی از سراسر دنیا برای آن گزارش شده است

بــدون شــک کروناویــروس )کووید 19( 
بــر روی گردشــگری دنیــا اثــری منفــی 
خواهــد گذاشــت و پیــش بینی هــای 
ــته  ــارب گذش ــاس تج ــر اس ــات ب مقام
از بحران هــای مشــابهی ماننــد ســارس 

ــا اچ وان ان وان اســت. ی
از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
ــه  ــوز، درنتیج ــی نی ــراول دیل ــایت ت س
وحشــت جهانــی از ویــروس کرونــا، 
بــه  ورود  آســتانه  در  گردشــگری 
ــان  ــه مدت زم ــت ک ــی اس ــران بزرگ بح
مشــخص  هنــوز  محــدوده اش  و 

نیســت. ایــن رخــداد باعــث ســقوط 
یــک  مــدت  بــه  ســهام  بــازار  آزاد 
هفتــه متوالــی هــم شــده و دامــان 
ــت را  ــن صنع ــای ای ــیاری از غول ه بس
گرفتــه اســت. اثــر کرونــا ویــروس بــر 
روی گردشــگری جهانــی انکارشــدنی 

نیســت.
صنعــت گردشــگری چیــن بیشــتر از 
هــر جــای دیگــری از ایــن اتفــاق تأثیــر 
خواهــد پذیرفــت، چراکــه در ســال های 
اخیــر گردشــگری 11درصــد از تولیــد 
را  کشــور  ایــن  داخلــی  ناخالــص 
تشــکیل مــی داده اســت و ایــن مقــدار 
ســاالنه یــک رشــد ثابــت هفت درصــدی 
ســازمان  اســت.  کــرده  تجربــه  را 

و   )UNWTO( جهانــی  گردشــگری 
ــی )WHO( از  ســازمان بهداشــت جهان
ــش  ــترک از بخ ــه ای مش ــق بیانی طری
ــش  ــه واکن ــته اند ک ــگری خواس گردش
ویــروس کرونــا  شــیوع  بــه  آن هــا 
»ســنجیده، اســتوار و متناســب« بــا 
تهدیــدی باشــد کــه بــرای ســالمت 

عمومــی وجــود دارد.
ــفر  ــن گردشــگری و س ــه انجم ــه گفت ب
مرزهــا،  بســتن   ،)WTTC( جهانــی 
ممنوعیــت ســفر بــه شــکل کلــی و 
ســخت گیرانه تر،  دولتــی  رویه هــای 
را  ویــروس  کرونــا  انتشــار  جلــوی 

نخواهــد گرفــت.
هتل هــا، خطــوط هوایــی و اپراتورهــای 

از  تعــدادی  تنهــا  کــروز  ســفرهای 
کــه  هســتند  گردشــگری  صنایــع 
ضربــه ســختی از کرونــا خورده انــد، 
ــه شــیوع  ــل ک ــن دلی ــه ای ــًا ب مخصوص
بیمــاری طــی ســال جدیــد چینــی کــه 
ــه  ــیا ب ــفر در آس ــل س ــلوغ ترین فص ش

ــاد. ــاق افت ــی رود، اتف ــمار م ش
ــا لغــو ســفرها، رویدادهــای عمومــی،  ب
تعدیــل نیروهــا و کاهــش درآمدهــا، 
اثــر کرونــا ویــروس بــر روی شــرکت ها 
ــی  ــت. یک ــده اس ــی ش ــون جهان از اکن
ــرکت  ــپانیا، ش ــوارد در اس ــن م از بدتری
تمــام  کــه  اســت  زوریــخ  بیمــه 
ــل و  ــدش در داخ ــفرهای 2000 کارمن س
خــارج از اســپانیا را لغــو کــرده اســت و 
آن هایــی کــه بــه ســفر رفته انــد را وادار 

ــرده اســت. ــه بازگشــت ک ب
در اروپــا، پیشــنهاد شــرکت لوفتانــزا 
در  اســت.  بــوده  قابل توجــه  بســیار 
ــرکت به کارمندان  ــن ش ــه، ای ــن بیانی ای
حقــوق  بــدون  مرخصــی  خــودش 
پیشــنهاد داده اســت تــا بــا اثــرات 
ــه  ــه چیــن مقابل منفــی لغــو پروازهــا ب
 13 پروازهــا  ایــن  لغــو  بــا  کنــد. 
زمین گیــر  شــرکت  ایــن  هواپیمــای 

ند. شــده ا
 BBVA ماننــد  شــرکت ها  ســایر 
مناطــق  بــه  ســفرهای کارمندانشــان 
آلــوده چیــن، ایــران، کــره جنوبــی، 
ــد.  ــوع کرده ان ــن را ممن ــنگاپور و چی س
ــه  ــفرها ب ــٔه س ــم هم ــک ه ــه بان دویچ

ایتالیــا را لغــو کــرده اســت.
هوایــی  حمل ونقــل  انجمــن 
ــد  ــن می زن ــی )IATA( تخمی بین الملل
در  هوایــی  حمل ونقــل  عوایــد  کــه 

ــش  ــد کاه ــج درص ــال پن ــان امس جه
خواهــد داشــت و ایــن یعنــی 29/3 
حالــی  در  ایــن  دالر ضــرر،  میلیــون 
اســت کــه اوپــک تقاضــای جهانــی 
نفــت را بــه 19درصــد پاییــن آورده و آن 
را بــه 73میلیــون بشــکه در روز رســانده 
حــاال  گردشــگری  صنعــت  اســت. 
بالتکلیــف مانــده اســت و ضررهــای 
بــرای  دنیــا  سراســر  از  قابل توجهــی 
ــت  ــن وحش ــت. ای ــده اس آن گزارش ش
ــازار  ــی ب ــا در فروپاش ــروس کرون از وی
ــزرگ،  ــی ب ــوط هوای ــرای خط ــهام ب س
ــکا،  ــا در امری ــور و هتل ه ــای ت اپراتوره
ــاهده  ــوح قابل مش ــیا به وض ــا و آس اروپ

ــت. اس
ایــن  چیــن  در  دیگــر،  ســوی  از 
کــه  دارد  وجــود  خوش بینــی 
ــرل  ــل کنت ــر آوری ــا اواخ ــری ت همه گی

ــگ نانشــان ســرتیم  ــد شــد. ژون خواه
کمیســیون  در  پزشــکی  متخصصــان 
ــته  ــوان داش ــن، عن ــالمت چی ــی س مل
بابــت  ایــن  از  اســت کــه کشــورش 
ــل،  ــر آوری ــا اواخ ــه ت ــان دارد ک اطمین
بــر اســاس برنامه هــای انجام شــده، 
انتشــار ویــروس کرونــا را تحــت کنتــرل 

آورد. درخواهــد 
ویــروس کرونــا شــوک ســختی بــه 
داده  جهانــی  گردشــگری  صنعــت 
ــزرگ  ــره ای ب ــای زنجی ــت و هتل ه اس
مشــهوری  دیجیتالــی  پلتفرم هــای  و 
ماننــد بوکینــگ )Booking( مجبــور بــه 
ــت در  ــرای ســفر و اقام ــا ب ــو رزروه لغ
ــت  ــده اند. صنع ــیایی ش ــورهای آس کش
گردشــگری بــا مجموعــه تهدیدهــای 

بی ســابقه مواجــه شــده اســت.

دبیر کل سـازمان جهانی گردشـگری گفت: 
اهمیـت  بـر   ،1۹ بـا کوویـد  مواجهـه  »در 
همکاری هـای  و  مسـئوالنه  رفتارهـای 
یـک  ایـن  می کنیـم،  تأکیـد  بین المللـی 
چالـش همگانـی اسـت و همه ما بخشـی 
از راه حـل هسـتیم.«به گزارش میراث آریـا، 
پولولیکاشـویلی  زوراب  پیـام  متـن  در 
دبیـرکل سـازمان جهانـی گردشـگری آمده 
است:»دوسـتان عزیـز، همه گیـری جهانی 
ویـروس کرونـا چالشـی اسـت کـه بایـد 
همگـی در کنـار هـم بـا آن مواجـه شـویم. 

ویـروس نـه مـرز می شناسـد و نـه بـرای 
کسـی تبعیـض قائـل می شـود. همـه مـا 
بـه یـک انـدازه در برابـر آن آسـیب پذیریم. 
در ایـن شـرایط مسـئولیت پذیری اهمیـت 
بـا  تـوأم  بایـد  مـا  واکنـش  دارد،  باالیـی 

آرامـش، اسـتوار و جمعـی باشـد.
و  متقابـل  درک  و  مهربانـی  زمـان  حـاال 
همچنیـن زمـان همـکاری و همبسـتگی 
این هـا  اسـت.  فرارسـیده   بین المللـی 
اصلـی  هسـته  هسـتند کـه  ارزش هایـی 
گردشـگری را تشـکیل می دهنـد، بـه ایـن 

دلیـل گردشـگری بازهـم به کمک مـردم و 
جوامـع خواهـد شـتافت تـا از این مشـکل 

عبـور کننـد.
اگر سـفر می کنید، ایمن و مسـئوالنه سـفر 
کنیـد. از انجـام هـر کاری بـرای محافظـت 
از خـود و دیگـران دریـغ نکنیـد. راه حـل در 
دستان ماسـت. تنها با رعایت مسئولیتمان 
به عنـوان  جهانـی،  جامعـه  یـک  به عنـوان 
یک نهـاد و به عنـوان یـک فـرد در جامعـه 
اسـت کـه می توانیـم اثـر ایـن همه گیـری 
جهانـی بر روی زندگی مـان را محدود کنیم. 
بازخواهـد گشـت؛ مـا  گردشـگری دوبـاره 
قبـالً هم بـر فاجعه هـای این چنینـی پیروز 
خواهیـم  پیـروز  هـم  دوبـاره  و  شـده ایم، 

شد.«

گردشگری دوباره باز

خواهد گشت

پیشرفت ۷۰درصدی مرمت و 
بازسازی خانه تاریخی سرخه ای تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی از پیشـرفت 
7۰ درصـدی مرمـت و بازسـازی خانـه تاریخـی سـرخه ای تبریـز خبر داد.بـه گزارش 
میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی آذربایجـان شـرقی، مرتضی آبدار با اشـاره به اهمیـت مرمت خانه های 
تاریخـی در راسـتای حفـظ و احیـای بافـت سـنتی تبریـز، ادامـه داد: »تبریز، شـهر 
خانه هـای تاریخـی و به بیان دیگـر، ویتریـن خانه هـای تاریخـی ایـران اسـت کـه به 
عنـوان بهشـت خانه هـای فاخر قجـری شـهرت دارد.«او در ادامـه با بیان اینکـه اداره 
کل اسـتان طـی سـال های اخیـر موفـق بـه احیـا و بازسـازی تعـداد قابل توجهـی از 
خانه هـای تاریخـی تبریز و اسـتان شـده اسـت، به تکمیل بخش عمـده ای از مرمت 
خانه تاریخی سـرخه ای نیز اشـاره کـرد و گفت: »مرمت این خانه فاخـر، از خردادماه 
سـال 96 آغاز و در سـال 97 بااعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال توسـط 
معاونـت میراث فرهنگی اسـتان تـداوم یافت.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی آذربایجـان شـرقی اضافـه کـرد: »بـا توجه بـه سیاسـت اداره کل در 
خصـوص احیـای اماکـن تاریخـی، ایـن خانـه در سـال 1398 پـس از طـی مراحل 
قانونـی به منظـور مرمـت، احیـا و ایجـاد کاربـری هتـل بوتیـک به بخـش خصوصی 
واگذارشـده اسـت کـه عملیـات اجرایـی آن از تیرمـاه سـال جـاری آغـاز و تاکنـون 

درمجمـوع 70 درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.«

ته
نک

انجمـن حمل ونقـل هوایـی بین المللـی )IATA( تخمیـن 
می زنـد کـه عواید حمل ونقـل هوایـی در جهان امسـال پنج 
درصد کاهش خواهد داشـت و این یعنی 2۹/۳ میلیون دالر 
ضـرر، این در حالی اسـت کـه اوپک تقاضای جهانـی نفت را 
بـه 1۹درصـد پایین آورده و آن را به ۷۳میلیون بشـکه در روز 
رسـانده اسـت.صنعت گردشـگری حاال بالتکلیف مانده است 
و ضررهـای قابل توجهـی از سراسـر دنیا برای آن گزارش شـده 
اسـت. این وحشـت از ویروس کرونا در فروپاشـی بازار سهام 
بـرای خطـوط هوایـی بـزرگ، اپراتورهـای تـور و هتل هـا در 
امریـکا، اروپا و آسـیا به وضوح قابل مشـاهده اسـت.از سـوی 
دیگـر، در چیـن ایـن خوش بینی وجـود دارد کـه همه گیری 
تـا اواخـر آوریـل کنترل خواهد شـد. ژونگ نانشـان سـرتیم 
متخصصـان پزشـکی در کمیسـیون ملـی سـالمت چیـن، 
عنوان داشـته اسـت که کشـورش از این بابت اطمینـان دارد 
کـه تا اواخر آوریل، بر اسـاس برنامه های انجام شـده، انتشـار 

ویـروس کرونـا را تحت کنترل درخواهـد آورد.

گردشگریگردشگری

 نوروز 99 به اصفهان سفر نکنیدتورهای گردشگری خارجی نداریم
تبلیغـــات بـــرای برگـــزاری 
ـــی  ـــگری خارج ـــای گردش توره
بـــا توجـــه بـــه بســـته بـــودن 
مرزهـــا غیـــر واقعـــی اســـت.
سرپرســـت معاونـــت گردشـــگری اداره کل میـــراث 
ـــزود:  ـــر اف ـــن خب ـــا اعـــالم ای فرهنگـــی اســـتان بوشـــهر ب
ــا  ــی بـ ــرایط کنونـ ــودجو در شـ ــراد سـ ــی از افـ »برخـ
ـــی  ـــزاری تورهای ـــه برگ ـــبت ب ـــی نس ـــی غیرواقع تبلیغات
ـــا  ـــه ب ـــد ک ـــی کنن ـــادرت م ـــایه مب ـــورهای همس ـــه کش ب
توجـــه بـــه بســـته بـــودن مرزهـــا مـــردم نســـبت بـــه 
ـــند  ـــته باش ـــتری داش ـــت بیش ـــا دق ـــن توره ـــد ای خری

تـــا در دام ایـــن افـــراد گرفتـــار نشـــوند«.

ـــای  ـــس ه ـــر و آژان ـــه داد: »دفات ـــاالری ادام ـــکینه س س
ـــل  ـــه تعطی ـــل و نیم ـــتان بوشـــهر تعطی ـــافرتی اس مس
هســـتند و هیچگونـــه خدماتـــی را در ایـــن مـــورد تـــا 

ـــد«. ـــی دهن ـــه نم ـــوی ارائ ـــالع ثان اط
ــات را از  ــار و اطالعـ ــا اخبـ ــت تـ ــردم خواسـ وی از مـ
ـــت:  ـــد و گف ـــری کنن ـــر پیگی ـــر معتب ـــا و دفات ـــایت ه س
»در صـــورت خریـــد تورهـــای گردشـــگری بایـــد بـــه 
ـــالم  ـــه اع ـــه ک ـــرد و هماهنگون ـــه ک ـــاز مراجع ـــر مج دفات
کردیـــم بـــا توجـــه بـــه بســـته بـــودن مرزهـــا ایـــن 
ـــد  ـــد و از خری ـــی ندارن ـــه فعالیت ـــال هیچگون ـــر فع دفات
تورهـــا در ســـایت هـــا و برخـــی دفاتـــر غیـــر رســـمی 

خـــودداری شـــود«.

ــی  ــتادهای اجرای ــت س نشس
ــا  ــارزه ب ــفر و مب ــات س خدم
ــروز  ــح ام ــا صب ــاری کرون بیم
بــا حضــور تمامــی اعضــا و بــه 

ــزار شــد. ــان برگ ریاســت اســتاندار اصفه
روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان اصفهــان، عبــاس رضایــی اســتاندار امــروز 24 
ــوروز  ــن نشســت گفــت: »ن اســفندماه و در حاشــیه ای
1399، اصفهــان مقصــد مناســبی بــرای ســفر نیســت.«
ــدن  ــر ش ــه فراگی ــه ب ــا توج ــفانه ب ــزود: »متأس او اف
رو،  پیــش  نــوروز  در  نمی توانیــم  کرونــا  بیمــاری 

میزبــان مناســبی بــرای هم وطنانمــان در اقصــی نقــاط 
ــیم.« ــان باش ــتان اصفه اس

ــتیم و از  ــردم هس ــرمنده م ــرد: »ش ــد ک ــی تأکی رضای
گردشــگران معذرت خواهــی می کنیــم، زیــرا مــردم 
اســتان اصفهــان بــه میهمان نــوازی شــهرت دارنــد، 
لکــن بــرای حفــظ ســالمت توأمــان شــهروندان و 
ــگری  ــات گردش ــی تأسیس ــال تمام ــگران، امس گردش
نخواهنــد  ارائــه  بــه گردشــگران  خدماتــی  اســتان 
ــن  ــیوع ای ــردن ش ــش ک ــا فروک ــت: »ب ــرد.« او گف ک
ــد  ــه شایســتگی همانن ــا ب ــم ت ــالش می کنی بیمــاری ت
بــه گردشــگران خدمات رســانی  ســال های گذشــته 

ــم.« کنی
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زمیــن لغــزش یــا همــان رانــش زمیــن ماننــد دیگــر 
پدیده هــای طبیعــی ایــن روزهــا زیــاد بــه گــوش 
زمیــن  کــه  وســیعی  خســارت های  می خــورد، 
ــا  ــی، ســاختمان ها، جاده ه ــع طبیع ــر مناب ــا ب لغزش ه
و غیــره می گذارنــد گاهــی مواقــع جبــران ناپذیــر 
ــن  ــه زمی ــدارهایی ک ــا و هش ــا پیش بینی ه ــت و ب اس
شناســان و کارشناســان بــه مســئولین می دهنــد، 
می تواننــد جلــوی وقــوع حادثــه را قبــل از رخ دادن آن 

ــد. ــی بگیرن ــب و علم ــکار مناس ــام راه ــا انج ب
بهتریــن عمــل ممکــن در ایــن امــر تهیــه نقشــه 
در مقیاس هــای  لغــزش  زمیــن  پهنه بنــدی خطــر 
ــری  ــا بهره گی ــا ب ــت ت ــی اس ــه ای و محل ــی، منطق مل
ــوی  ــایی و جل ــق حســاس را شناس ــوان مناط از آن بت
بســیاری از خســارات را قبــل از وقــوع هــر گونــه حادثــه 
گرفــت. ســید رمضــان موســوی در گفت وگــو بــا ایســنا 
در خصــوص وقــوع زمیــن لغزش هــای بــزرگ در 
ــور  ــان شهرســتان ن ــری روی ــه آب پ ــدران و منطق مازن
ــاله  ــر س ــا ه ــرد: در دنی ــار ک ــفندماه ۹۸ اظه در 1۹ اس
بیــش از 3۰ نــوع بالیــای طبیعــی، بــه اشــکال مختلــف 
رخ می دهــد و در ایــران نیــز ســاالنه بیــش از 2۰ 
ــا  ــن آن ه ــه از بی ــی رخ داده ک ــرات طبیع ــوع مخاط ن
می تــوان زمیــن لــرزه و زمیــن لغــزش را از مهمتریــن 

ــرد. ــام ب مخاطــرات ن
ــده  ــا پدی ــش از صده ــاالنه بی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
مختلــف  اشــکال  بــه  و کوچــک  بــزرگ  رانشــی 
کــرد:  تصریــح  می دهــد،  رخ  ایــران  سراســر  در 
ــه  ــا توج ــدران، ب ــژه مازن ــه وی ــمالی ب ــتان های ش اس
ــوژی،  ــی، ژئومورفول ــن شناس ــاص زمی ــرایط خ ــه ش ب
تغییــرات  ســرعت  زیرزمینــی،  آب هــای  اقلیمــی، 
ــوع و  ــای متن ــوع رانش ه ــاهد وق ــی ش ــری اراض کارب

فــراوان همــراه بــا خســارات مالــی، جانــی و فرســایش 
شــدید خــاک اســت. عضــو هیئــت علمــی گــروه خاک 
ــاری  ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش
خاطرنشــان کــرد: کشــور ایــران پــس از ســپری کــردن 
ــی )بیــش از 6۰ ســال( خشکســالی،  ــک دوره طوالن ی
طــی چنــد ســال اخیــر بــه ویــژه در ســال های ۹7 و ۹۸ 
بــا وقــوع بارش هــای ســنگین و متفــاوت ســبب وقــوع 
ــای  ــیالب ها و رانش ه ــر س ــف نظی ــرات مختل مخاط

ــدد در سراســر کشــور شــده اســت.  متع
 6۰ طوالنــی  بارش هــای  تغییــر  افــزود:  موســوی 
ــی  ــری اراض ــرات کارب ــنگین، تغیی ــاعته س ــا 7۰ س ت
ــد  ــی در چن ــی و مل ــع طبیع ــای مناب ــیع عرصه ه وس
دهــه گذشــته و وضعیــت ویــژه زمیــن شناســی، 
ژئومورفولوژیکــی، خــاک شناســی ایــران و عــدم توجــه 
ــاک و آب  ــت خ ــای ضــروری حفاظ و صــرف هزینه ه
ــم  ــده و مه ــل عم ــدران از دالی ــتان مازن ــژه در اس بوی

وقــوع رانش هــای خطرنــاک زمیــن اســت.
تکنولــوژی  و  شناســی  زمیــن  دکتــری  ایــن 

ماهــوره ای بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹۸  بیــش از 
۴۰۰ نقطــه از اســتان زرخیــز مازنــدران دچــار مخاطــره 
رانــش بــا مقیاس هــای بــزرگ، کوچــک، عمیــق و 
ــنگین  ــارات س ــا خس ــه ب ــت ک ــطحی رخ داده اس س
ــت: روســتاها، مناطــق مســکونی،  ــد، گف ــراه بوده ان هم
ــا،  ــی، تاسیســات، کارخانه ه ــای ارتباط ــا و جاده ه راه ه
دکل هــای فشــار قــوی انتقــال نیــرو و بســیاری از 
نقــاط مختلــف عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی، باغــات 
کشــاورزی، دســت خــوش زمیــن لغــزش قــرار گرفتنــد 

کــه متاســفانه بــا ادامــه بارش هــا و رحمــات الهــی در 
ــا  ــن رانش ه ــداد ای ــر تع ــده ب ــای آین ــال ها و ماه ه س

افــزوده می شــود.
موســوی بیــان کــرد: بارش هــای شــدید دوســال 
گذشــته تاکنــون ســبب شــد عرصه هــا، ســنگ ها، 
مخــازن زیــر زمینــی، دامنه هــا، خاک هــا از آب اشــباع 
ــای  ــت اندازی ه ــه دس ــت ادام ــه جه ــز ب ــوند و نی ش
متعــدد بــه منابــع ملــی و طبیعــی، تصرفــات و 
دخالت هــای شــدید در تغییــرات کاربــری اراضــی 

بزرگترینزمینلغزشکشوردرمازندرانرخداد
 در سال ۹۸  بیش از ۴۰۰ نقطه از استان مازندران دچار مخاطره رانش با مقیاس های بزرگ، 

کوچک، عمیق و سطحی شده است

زمین لغـزه یـا زمین لغـزش یـا رانش زمیـن به حرکـت الیه های رسـوبی غیر متراکـم و متراکمـی بر روی 
سـطح شـیب دار کـه ناپایدار شـده اند حال به دالیل متفـاوت مانند زمین لـرزه وقوع باران های شـدید یا 
سسـتی خاک در اثر فرآیند راه سـازی و جاده سـازی به سـمت پایین را گویند.عامل حرکت توده رسـوبی، 
نیروی جاذبه، زلزله، جاده سـازی، باران شـدید یا فشـار منفذی سـیاالت، سبک سـازی پایین دسـت توده 
و بسـیاری عوامل دیگر اسـت. حرکت نزولی در رانش زمین ممکن اسـت بسـیار کند رخ دهد )تنها چند 
میلی متـر در سـال( یا با سـرعت بسـیار بروز کنـد و تأثیـرات مصیبت باری به جـای بگـذارد. رانش زمین 
حتـی می توانـد در بسـتر دریـا و زیـر آب رخ دهـد و امواج جـزر و مدی به وجـود آورد کـه باعث تخریب 

در مناطق سـاحلی شود.

 ۶۰ طوالنـی  بارش هـای  تغییـر  افـزود:  موسـوی 
تـا ۷۰ سـاعته سـنگین، تغییـرات کاربـری اراضـی 
وسـیع عرصه هـای منابـع طبیعـی و ملـی در چند 
دهـه گذشـته و وضعیـت ویـژه زمیـن شناسـی، 
ژئومورفولوژیکی، خاک شناسـی ایران و عدم توجه 
و صـرف هزینه هـای ضـروری حفاظت خـاک و آب 
بویـژه در اسـتان مازنـدران از دالیـل عمـده و مهـم 

وقـوع رانش هـای خطرنـاک زمیـن اسـت.

رییـس اداره یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
خراسـان جنوبی گفت: 16۹ شکارچی غیرمجاز 
در یک سـال گذشـته در استان دستگیر شدند 
کـه 6۸۹ عـدد، راس و سـر انـواع گونـه هـای 

جانوری از شـکارچیان کشـف شـد.
بـه گـزارش خبرگزاری برنا؛ مسـعود مسـتقیم 
گفـت: با عنایـت به حضور فعال پرسـنل یگان 
حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان جنوبـی در 
سـطح مناطـق تحـت مدیریـت و آزاد اسـتان، 
مناطـق مـرزی بـا کشـور افغانسـتان و مناطق 
کویری اسـتان بـا بهره منـدی از اصل حفاظت 
مشـارکتی جوامع محلی و اهالی بومی مناطق، 
فعـاالن و عالقمنـدان عرصـه محیـط زیسـت، 
همـکاری فعـال و گسـترده پرسـنل انتظامـی 
اسـتان، شـوراهای اسـالمی و دهیـاران ایـن 

کشـفیات بـه ثبت رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: از ایـن آمـار ۴3۵ قطعـه انـواع 
پرنـدگان زینتـی شـامل 12۹ قطعه مینـا، 12۴ 
قطعـه عـروس هلندی, 13 قطعه طوطی سـبز 
و 16۹ قطعـه کوتولـه هندی به همراه تعداد 7۴ 
راس انـواع پسـتانداران شـامل گوشـت و آثـار 
متعلـق به تعداد سـه راس جبیـر، 1۸ راس کل 
وحشـی، یک راس بز وحشـی، الشـه و مقادیر 
گوشـت، 2۵ راس قـوچ وحشـی ، پنـج راس 
میش وحشـی، یک راس آهـو، 2 راس بزغاله، 
یـک راس توله گرگ، چهار تخته پوسـت گرگ 

و 13 سـر خرگـوش بوده اسـت. 
انـواع  قطعـه  داشـت: 17۸  اظهـار  مسـتقیم 
پرنـدگان وحشـی شـامل 13 قطعـه هوبـره، 
تعـداد 7۵ قطعـه کوکـر، 13 قطعـه مرغابـی 
سرسـبز، ۵۰ قطعـه کبـک وحشـی و تعـداد 
26 قطعـه تیهـو و یـک قطعه چـکاوک از دیگر 
کشـفیات اسـت.وی با بیـان اینکـه 6۸ قبضه 
انـواع سـالح هـای شـکاری از شـکارچیان در 
ایـن مـدت کشـف و ضبـط شـد تصریـح کرد: 
وسـایل انجـام شـکار غیرمجاز حیـات وحش 
و دام و تلـه هـای شـکار غیرمجـاز پرنـدگان 
وحشـی و سـایر حیـات وحـش و قفس های 
نگهـداری پرنـدگان وحشـی، سـبدهای حمـل 
پرنـدگان زینتـی، انـواع فشـنگ هـای سـالح 
هـای شـکاری مجاز و غیر جـاز و دوربین های 
چشـمی از جملـه ادوات غیر مجـازی بود که از 

شـکارچیان کشـف شـد.

وزه
بازدید از غارها و موزه تاریخ طبیعی م

استان ایالم ممنوع است
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت ایـالم گفـت: 
همچنیـن  و  اسـتان  غارهـای  تمـام  از  بازدیـد 
مـوزه تاریـخ طبیعی اسـتان تـا اطـالع بعدی به 

علـت شـیوع بیمـاری کرونـا ممنـوع اسـت.
غالمرضـا ابدالـی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهـار داشـت: غارهـای اسـتان محل زیسـتگاه و کلونـی گونه 
هـای مختلـف خفـاش اسـت که ایـن جانور میزبـان ویروس 

کرونـا محسـوب می شـود.
وی افـزود: همچنیـن غارهـا دارای محیـط سـرد و مرطـوب 
هسـتند و بـا توجـه اینکه ویـروس کرونا در محیط سـرد عمر 
و مانـدگاری بیشـتری دارد و همچنیـن وجـود خفـاش هـا، 
حضـور گردشـگران و غارنـوردان در غارهـا می تواند به شـیوع 

یـا تـداوم ویـروس کرونـا در دوره هـای بعد کمـک کند.
ابدالـی یادآور شـد: بنابـر مصوبه سـتاد پیشـگیری از بیماری 
کرونـا اسـتان ایالم مقرر شـد حضور گردشـگران و غارنوردان 
و یـا هرگونـه بهـره بـرداری از محیـط غارهـا ممنـوع اسـت و 

بعـد از فروکـش کـردن مـوج بیمـاری کرونـا بازدیـد از غارهـا 
بـرای عمـوم اطـالع رسـانی خواهد شـد و تـا آن زمـان عموم 
مـردم بـرای حفـظ سـالمت خـود و شـهروندان از حضـور و 

سـفر بـه غارهـا خـودداری کنند.
ایـالم  اسـتان  طبیعـی  تاریـخ  مـوزه  تعطیلـی  مـورد  در  وی 
هـم توضیـح داد: ایـن مـوزه نیـز بـا توجـه بـه بازدیـد زیـاد 
عالقمنـدان از ایـن مـوزه، تـا اطالع بعـدی ممنوع اسـت و در 

ایـام نـوروز پذیـرای بازدیدکننـدگان نیسـت.
اسـتان ایـالم 3۰ غـار ارزشـمند دارد کـه غـار خفـاش دهلران 
بـا تجمـع بیـش از 7۰ هـزار خفـاش مهمتریـن غـار اسـتان 
اسـت. بـه طـور میانگیـن حـدود 1۵ هزار نفـر در ایـام عید از 

مـوزه تاریـخ طبیعـی اسـتان ایـالم بازدیـد مـی کنند.
ایـالم،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس  اعـالم  اسـاس  بـر 
بـا هشـت مـورد  ایـالم  بـه کرونـا در  بیمـاران مبتـال  تعـداد 

نفـر رسـید.  77 بـه  مثبـت جدیـد 

همزمـان بـا روز جهانـی حفاظـت از رودخانه هـا )2۴ اسـفند مـاه، 1۴ 
مـارس( یـک فعـال محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه فرهنـگ حرمت و 
احتـرام ایرانیـان بـه آب و فاصلـه گرفتـن از ایـن آداب و رسـوم اظهار 
کـرد: برخـی از آداب و رسـوم خـود نسـبت بـه منابـع آبـی را احیـا 
کنیـم چراکـه می توانـد بـه زندگـی  مـا بـرای سـاختن آینـده ای بهتر 

کمـک کند.
حسـین رفیع در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به اینکه رودخانه جریان 
آب سـطحی اسـت کـه آب  ناشـی از بارش هـا را از ارتفاعـات در یـک 
کانـال مشـترک بـه سـمت پایین دسـت که مـی تواند دریـا، دریاچه 
یـا هـر حـوزه آبـی دیگـر باشـد بیـاورد، گفـت: زمانـی که چیـزی غیر 
طبیعـی وارد ایـن جریـان آبی شـود روی حرکـت آن تاثیـر می گذارد 
بویـژه زمانـی کـه ایـن دخالت بـدون انجام بررسـی های الزم باشـد. 
وی ادامـه داد: در کشـور مـا آمایـش سـرزمین وجـود نـدارد و تصـور 
می شـود اگـر رودخانـه وارد دریـا شـود،آب آن بـه هـدر رفته اسـت و 
بایـد از آن بـرای مصارف کشـاورزی ، توسـعه شـهرها یـا برای صنعت 
اسـتفاده شـود ایـن در حالیسـت که رودخانـه تنهـا آب را جابجا نمی 
کنـد بلکـه امـالح و مـواد مغـذی را نیـز بـا خـود حمـل می کنـد و در 

جهان هسـتی رسـالتی دارد.
رفیـع افـزود: گاهـی اوقـات بـدون مطالعـات دقیـق یـا براسـاس 
یک سـری نیازهـای خـاص انسـانی کـه معمـوال جاه طلبانـه اسـت، 
طبیعـت را بـه سـود خـود فـدا می کنیـم و بـا سـد سـازی موجـب 
مـی شـویم رودخانـه هـا میـزان جریان آبـی الزم را نداشـته باشـند. 
در نتیجـه بخش هایـی از رودخانـه خشـک می مانـد و مناطـق پایین 
دسـت ماننـد روسـتاها و زمین هـای کشـاورزی و حتی خـود طبیعت 
نیـز از جریـان آب محـروم می ماننـد و خشـک شـدن زمین هـا خود 

می توانـد باعـث بـه وجـود آمـدن گـرد و غبـار شـود.

از  نهـاد در کنوانسـیون حفاظـت  مرجـع ملـی سـازمان های مـردم 
تاالب هـا دربـاره وضعیـت رودخانه هـای کشـور در ادامـه اظهـار کـرد: 
به دلیـل  از طـی مسـیری  رودخانه هـا پـس  اغلـب  مـا   در کشـور 
خشـک  می کننـد  ایجـاد  مسیرشـان  در  سـدها  کـه  توقف هایـی 
می شـوند و آن جریـان  آبـی از طریـق سـدها بـه شـهرها، زمین هـای 
کشـاورزی و برای اسـتفاده از آن در صنعت منتقل می شـوند موجب 
مـی شـود مناطـق پاییـن دسـت از حقـی کـه از رودخانـه داشـتند، 

محـروم بماننـد.
رفیـع ادامـه داد: همـه چیـز در طبیعـت زنده اسـت و رودخانـه نیز به 
عنـوان جزئـی از طبیعـت زنده اسـت امـا زمانی کـه این موضـوع را به 
رسـمیت نمی شناسـیم و بـرای آن تصمیم هـای نادرسـتی می گیریم 
درواقـع داریـم یـک زندگـی را سـاقط می کنیـم کـه خـود بـر کیفیت 

زندگـی انسـان ها تاثیرگذار اسـت.
ایـن فعـال محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس فرهنـگ 
و باورهـای مـا » هـر جـا آب هسـت آبادانـی نیـز هسـت«، گفـت: 
در تاریـخ تحـول بشـر تمـام تمرکـز  جمعیتـی بشـر ماننـد شـهرها و 
روسـتاها در کنـار رودخانه هـا شـکل گرفته انـد و احتـرام و حرمتـی 
کـه بـرای آب داشـتند باعـث شـکل گیری فرهنگ هـا و تمدن هـای 

مختلـف در طـول تاریـخ شده اسـت.
وی ادامـه داد: از تمدن هـای قدیمـی کـه در کنـار رودهـا پدیـد آمدن 
می تـوان بـه قدیمی تریـن آن هـا در منطقـه مـا »بیـن النهریـن« یـا 
همـان »میـان رودان«، تمـدن هنـد کنـار رود »سـند«، تمـدن مصـر 
کنـار رود »نیـل« اشـاره کـرد. همه جا رودخانه ها سرچشـمه اسـتقرار 
گروه هـای بشـری می شـوند و فرهنگ هـا و تمدن هـای خاصـی را 
بـه وجـود می آورنـد کـه همـه ایـن فرهنگ هـا و تمدن هـا یـک بـده 
بسـتان مسـتقیم و پایـداری بـا منابع آبی شـان که رودخانه هـا بودند، 

داشتند.
رفیـع با اشـاره به اینکـه در دوره هایی از تاریخ ایرانی هـا برای قدردانی 
از آب و رودخانـه جشـن هایی می گرفتنـد و بـرای پر آب شـدن منابع 
آبـی هدایایـی می دادنـد، گفـت: بحث هـای بسـیار زیاد بهداشـتی در 
ایـن حـوزه داشـتیم امـا اکنون با توسـعه لجام گسـیخته ای که اتفاق 
افتـاده تمـام این هـا بـه فراموشـی سـپرده شده اسـت و آن باورها که 
هرجـا آب هسـت ، آبادانـی نیـز هسـت را عـوض کردیـم و می گوییم 
هـر جایـی کـه می خواهیم آبـاد کنیم بایـد آب را نیز آن جـا ببریم و از 
طریـق سـد سـازی یـا کانال هـای آبـی، آب را از مسـیر خـود منحرف 

کنیم.ایـن فعـال محیـط زیسـت در ادامـه بـا بیـان اینکـه سـازمان 
جهانـی بهداشـت اعـالم کـرده اسـت کـه منشـا بیشـتر بیماری هـا 
در جهـان از آلودگـی آب اسـت، تصریـح کـرد: بـه لحـاظ کیفـی نیـز 
آلودگی هـای مختلفـی وارد رودخانه هـا می شـود. ایـن آلودگی هـا از 
طریـق چـرای بی رویـه دام هـا، کـود و سـموم زمین هـای کشـاورزی 
و ورود فاضالب هـای شـهری و روسـتایی، پسـاب های صنعتـی و از 
آب هـای روان آلـوده شـهری بـه رودخانه هـا وارد می شـوند و آن را 
آلـوده می کننـد بنابرایـن رودخانه هـای مـا به لحـاظ کیفیـت و کمیت 

شـرایط خوبـی ندا

رییــس اداره محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران بــا 
اگــر ماســک و دســتکش های یکبــار  اینکــه  بــه  اشــاره 
مصــرف بــدون پوشــش در ســطل های زبالــه رهــا شــوند 
ــل  ــا تبدی ــروس کرون ــرای انتشــار وی ــی ب ــه کانون ــد ب می توان
ــن  ــه ای ــیم ک ــی باش ــر »پاکبان«های ــه فک ــت: ب ــوند، گف ش
ــان  ــه آن ــد چراک ــع آوری می کنن ــت و جم پســماندها را مدیری
ــم  ــا مه ــرای م ــان ب ــتند و سالمتی ش ــردم هس ــزوی از م ج

ــت. اس
فاطمــه اکبرپــور در گفــت و گــو بــا ایســنا ضمــن بیــان اینکــه 
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پیدا شدن الشه ۳۰۰ قطعه خرچنگ در 
سواحل خلیج فارس

نصب تابلو های راهنما در مناطق حفاظت شده

دریایـی  اداره  رئیـس 
زیسـت  محیـط  حفاظـت 
دریایـی هرمـزگان گفـت: در 
سـاحل جنوبی جزیره قشـم 
در نـواری بـه طـول 1۰۰ تـا 12۰ متـر حـدود 2۵۰ تـا 
3۰۰ قطعـه الشـه خرچنـگ از گونـه شـناگر آبی تلف 

شـده انـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ، افشـین عسـکری ظهـر 
شـنبه در نشسـتی بـا خبرنـگاران بابیـان اینکـه پیرو 
انتشـار اخبـاری مبنـی بـر مـرگ و میـر آبزیـان در 
سـواحل قشـم در فضـای مجـازی بالفاصلـه فرمانده 
یگان شهرسـتان قشـم با تشـکیل سـه تیم مجزا کل 
سـواحل جزیـره قشـم را مـورد پایش قـرار دادند. در 
ایـن بازدید و بررسـی ها مشـخص گردید در سـاحل 
جنوبـی در نـواری به طول 1۰۰ تـا 12۰ متر حدود 2۵۰ 
تـا 3۰۰ قطعـه الشـه خرچنـگ از گونـه شـناگر آبـی 
تلـف شـده اند.همچنیـن یـک قطعه الکپشـت سـبز 

نابالـغ نیـز در میـان خرچنـگ هـا دیده شـد.

وی ادامـه داد: نمونـه برداری های آب و نمونه الشـه 
هـا جهـت ارسـال به آزمایشـگاه انجـام گردیـد. آنچه 
قابـل توجـه اسـت این مورد می باشـد کـه فقط یک 
گونـه خرچنـگ خوراکی تلف شـده اسـت. در صورتی 
کـه آب بـه هردلیلـی آلـوده باشـد مـی بایسـت گونه 
هـای دیگـر آبزیـان نیـز در میـان الشـه ها مشـاهده 
خرچنـگ  الشـه  فقـط  کـه  حالـی  در  گردیـد  مـی 
مشـاهده مـی گـردد و هیـچ آثـاری از دیگـر گونـه 
آبزیـان و ماهیان مشـاهده نشـده اسـت. وی افزود: 
بـا توجـه بـه مـوارد مذکـور احتمـال بیمـاری در گونه 
مذکـور نیـز مطرح شـد بـه همیـن دلیل نمونه الشـه 
هـا جهـت بررسـی بـه مرکـز اسـتان منتقـل گردیـد. 
امـا سـایز الشـه ها ایـن احتمـال را نیـز کمرنگ می 
نمایـد چونکـه در صورت بیمـاری سـایزهای متنوعی 
از یـک گونـه از بـزرگ تـا کوچـک مـی بایسـت جـز 
تلفـات باشـند در حالـی کـه تمامی الشـه هـا در یک 

سـایز بالـغ و بازار پسـند مشـاهده شـدند.

در  راهنمــا  تابلو هــای 
شــده  حفاظــت  مناطــق 
توســط  ســبزکوه  و  هلــن 
حفاظــت محیــط زیســت 
راهنمــای  جهــت  بختیــاری  و  چهارمحــال 

شــد. نصــب  گردشــگران 
محیــط  حفاظــت  مدیــرکل  احمــدی  شــهرام 
بــرای  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  زیســت 
ــق  ــدن مناط ــخص ش ــگران و مش ــای گردش راهنم
تحــت مدیریــت، تابلو هــای راهنمــا در مناطــق 
ــن و ســبزکوه توســط حفاظــت  حفاظــت شــده هل

ــد. ــب ش ــتان نص ــت اس ــط زیس محی
او افــزود: ایــن تابلو هــای راهنمــا بــرای مشــخص 
اطالعــات  دادن  نشــان  و  مناطــق  مــرز  کــردن 
ــاری،  ــال و بختی ــت چهارمح ــق تحــت مدیری مناط
در مکان هــای مناســبی در ایــن مناطــق نصــب 

ــد. گردی

احمــدی اضافــه کــرد: چهارمحــال و بختیــاری 
مدیریــت  تحــت  چهارگانــه  منطقــه   ۸ دارای 
ــک  ــامل ی ــت ش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
یــک  ملــی،  پــارک  یــک  ملــی،  طبیعــی  اثــر 
ــه حفاظــت  ــج منطق ــات وحــش و پن ــگاه حی پناه

ــت. ــده اس ش
ــوه  ــبز ک ــده س ــت ش ــه حفاظ ــه داد: منطق او ادام
بــا وســعت ۵6 هــزار و 3۰۸ هکتــار در فاصلــه 
و  چهارمحــال  اســتان  مرکــز  از  1۵۰ کیلومتــری 

بختیــاری قــرار دارد.
احمــدی گفــت: منطقــه حفاظــت شــده هلــن 
هــم بــا ۴۰ هــزار هکتــار وســعت پــس از ســبزکوه 
و  چهارمحــال  شــده  حفاظــت  منطقــه  دومیــن 
ــاری اســت، کــه در محــدوده شهرســتان های  بختی
 11۰ تقریبــی  بــا فاصلــه  لــردگان و کیــار  اردل، 
ــت. ــده اس ــع ش ــتان واق ــز اس ــری از مرک کیلومت

اهدای رایگان ۸ هزار اصله نهال به شهروندان و سازمان های نیشابور
مجتمع فوالد خراسان، در راستای محافظت از محیط زیست ۸۰۰۰ اصله نهال رایگان در نیشابور 
توزیع کرد.

گزارش

دستگیری 1۶۹ 
شکارچی غیرمجاز 
در خراسان جنوبی

ت
یس
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پایش یکساله محیط زیست برای سالمت آب دو م
رودخانه خلیل آباد

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان خلیل 
آبـاد اعـالم کـرد: کیفیـت آب دو رودخانـه خارزنـج و 
ششـطراز شهرسـتان خلیـل آبـاد رصـد و انـدازه گیری 

. شد
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما مرکـز خراسـان رضوی، سـعید 
شـفیعیان با اشـاره به روز 2۴ اسـفند )روز جهانی اقدام برای حفاظت 
از رودخانـه هـا( گفـت: ایـن دو رودخانـه طـی شـش مرحلـه نمونـه 
گیـری و انجـام آزمایش های کیفیت سـنجی در آزمایشـگاه مرکزی 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان رضـوی، رصـد و انـدازه 

گیری شـدند.
وی افـزود: برنامـه پایـش رودخانه هـا از جمله برنامه های سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت بـرای پایش کیفیت آب در طبیعت هسـتند 
و بـر ایـن اسـاس آبهـای ایـن دو رودخانـه بـر اسـاس شـش عامل 
میـزان اسـیدیته یـا PH ، میـزان نیتـرات ، نیتریـت ، فسـفات آلی، 
جامـدات معلـق و اکسـیژن موردنیـاز بیوشـیمیایی )BOD( در طـی 
سـال ۹۸ بررسـی شـد و خوشـبختانه هیچ مورد غیر طبیعی در آنها 

مشـاهده نشد.
شـفیعیان رودخانه ها را مهمترین منابع تامین آب شـیرین و سـالم 
در کـره زمیـن بـر شـمرد و گفت: هـر دو رودخانه خارزنج و ششـطراز 
در تامیـن و تغذیـه آب های زیرزمینی آبخوان های آب شـرب و چاه 
هـای مورد اسـتفاده در آب شـرب شـهر ها و روسـتاهای شهرسـتان 

گذارند. تاثیر 
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان خلیـل آبـاد گفت: 
مزیـت دیگـر ایـن پایش یکسـاله عالوه بـر اطمینانی که به سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت بـه جهـت سـالمت و کیفیـت فیزیکـی و 
شـیمیایی آب رودخانـه هـا مـی دهد، این اسـت که اکنون ایـن اداره 
یـک منبـع و شـاهد مطالعاتـی بـرای تغییـرات کیفیـت آب ایـن دو 

رودخانـه در سـال هـای آتـی در اختیـار خواهد داشـت.
وی تشـریح کـرد: تغییرات اقلیمـی یا اسـتقرار و فعالیت صنایع می 
تواننـد بـر کیفیـت آب رودخانه هـا تاثیر بگذارند و تهیه یک پیشـینه 
مطالعاتـی در ایـن خصـوص رصـد کیفیـت آب را علمـی و فنـی تـر 

خواهـد کرد.

اند
سم

پ

معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان 
ــرات  ــش مخاط ــور کاه ــه منظ ــت: ب ــن گف قزوی
ناشــی از فعالیــت مراکــز پســماند از ایــن پــس 
ــز  ــا و مراک ــب ه ــا، مط ــگاه ه ــماندهای آزمایش پس

ــی بدقــت پایــش مــی شــود. رمان
مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  موســوی  ابراهیــم  ســید 
اظهارداشــت: پســماندهای آزمایشــگاه هــا، مطــب هــا و ســایر 
ــن  ــک، بوئی ــن، آبی ــرز، قزوی ــی شهرســتانهای الب ــز درمان مراک
زهــرا و تاکســتان توســط پیمانــکار صنعتــی اســتان بــا نظــارت 
ــر  ــی خط ــع آوری و ب ــکی جم ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش و تأیی

ــی شــود. ســازی م
موســوی افــزود: بــه اســتناد مصوبــات شــورای عالــی محیــط 
ــای  ــا امح ــد ت ــده ان ــف ش ــتانها موظ ــه بیمارس ــت هم زیس
ــد  ــام دهن ــتانی انج ــط بیمارس ــی را در محی ــای عفون ــه ه زبال
زیــرا بازگشــت زبالــه هــای عفونــی بــه چرخــه محیــط زیســت 
آســیب هــای بســیاری بــه ســالمت جامعــه و مــردم و محیــط 

پیرامــون وارد خواهــد کــرد.
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کــه متاســفانه بــا ادامــه بارش هــا و رحمــات الهــی در 
ــا  ــن رانش ه ــداد ای ــر تع ــده ب ــای آین ــال ها و ماه ه س

افــزوده می شــود.
موســوی بیــان کــرد: بارش هــای شــدید دوســال 
گذشــته تاکنــون ســبب شــد عرصه هــا، ســنگ ها، 
مخــازن زیــر زمینــی، دامنه هــا، خاک هــا از آب اشــباع 
ــای  ــت اندازی ه ــه دس ــت ادام ــه جه ــز ب ــوند و نی ش
متعــدد بــه منابــع ملــی و طبیعــی، تصرفــات و 
دخالت هــای شــدید در تغییــرات کاربــری اراضــی 

ــیار  ــای بس ــوع رانش ه ــش وق ــاهد افزای ــا ش عرصه ه
وســیع مشــابه رانــش زمیــن منطقــه »اســپی او 

ــود. ــم ب ــان« خواهی ــدرود روی گلن
ایــن زمیــن شــناس ادامــه داد: رانــش زمیــن در 
ــای 1۸، 1۹ و 2۰  ــی روزه ــه ط ــور ک ــان ن ــدرود روی گلن
اســفند رخ داد، یکــی از بزرگتریــن زمیــن لغزش هــای 
ــارات  ــت و خس ــود اس ــوع خ ــور در ن ــدران و کش مازن
ــت علمــی  ــه همــراه داشــت. عضــو هیئ ســنگینی را ب
گــروه خــاک دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 

ــار از  ــش از 7۰ هکت ــرد: بی ــار ک ــاری اظه ــی س طبیع
ــا بیــش از  مناطــق مســکونی، جنگلــی و جــاده ای را ب
۸۰ درصــد تحــت تاثیــر شــدید رانشــی و جابــه جایــی 

ــت. ــرار داده اس ق
ــه دارای  ــی ک ــه رانش ــن عرص ــه داد: ای ــوی ادام موس
ســابقه رانــش و ناپایــداری چنــد ده ســاله بــوده اســت 
درصــورت مطالعــه تخصصــی و دقیــق در گذشــته 
و اجــرای نســخه های تثبیــت، مــا شــاهد چنیــن 
ــن  ــاردی از زیباتری ــم میلی ــنگین و عظی ــارات س خس

ــم.  ــکونی نبودی ــی و مس ــه مل عرص
وی علــت ایــن رانــش را بــا مطالعــات میدانــی، 
ــاوری  ــات فن ــتفاده از امکان ــا اس ــی و ب ــن شناس زمی
نویــن ســنجش از راه دور و )جــی آی اس( از ایــن 
عرصــه رانشــی چنیــن برشــمرد و افــزود: اشــباع شــدن 
ــدم  ــه و ع ــن منطق ــاک ای ــی و خ ــر زمین ــای زی آب ه
ــی و  ــت االرض ــی های تح ــخه های زهکش ــرای نس اج
ــوع  ــه وق ــه تجرب ــه ب ــا توج ــب، ب ــطح االرض مناس س
چندیــن مرحلــه رانشــی در ایــن منطقــه از ده هــا ســال 
گذشــته تاکنــون و بارش هــای ســنگین ســال های 
و شکســتگی  ســطوح  ســبب گســیختگی  اخیــر، 
مختلــف و جابــه جایــی و آشــفتگی و درهــم ریختگــی 

ــده اســت. ــیع رانشــی ش ــه وس عرص
ــوم  ــگاه عل ــاک دانش ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری بــا اشــاره بــه اینکه 
ــدوده  ــی در مح ــن شناس ــاظ زمی ــه از لح ــن عرص ای
ســازند تخریبــی و فرسایشــی شمشــک از دوره زمیــن 
شناســی ژوراســیک از دوران دوم زمیــن شناســی 
ــده  ــوده ش ــی و فرس ــوده خاک ــک ت ــت: ی ــت، گف اس
ــی  ــوه آهک ــه ک ــر روی دامن ــه ب ــده ک ــاس و لغزن حس
کارســتی از دوران دوم زمیــن شناســی و انباشــته از آب 
زیرزمینــی و مظاهــر چشــمه های مختلــف و خروج آب 
زیرزمینــی در بــاال دســت ایــن منطقــه و عــدم هدایــت 
ــن چشــمه ها ســبب  ــی ای ــراوان زیرزمین ــار آب ف و مه

وقــوع چنیــن خســارت ســنگینی شــده اســت.
موســوی بــا بیــان اینکــه مشــابه ایــن نقطــه درمازندران 
ــت،  ــر اس ــورد دیگ ــد م ــد ص ــش از چن ــدادش بی تع
ــه  ــد ب ــط بای ــران ذی رب ــئولین و مدی ــد: مس یادآورش
کمــک اســاتید و متخصصیــن زمیــن شناســی اســتان 
و کشــور، بــا یــک برنامه ریــزی دقیــق پژوهشــی، 
نســخه های کاربــردی تثبیــت عرصه هــای ناپایــدار 
و مســتعد رانشــی را بــا هزینــه بســیار پاییــن قبــل از 

ــه انجــام برســانند. ــوع ب وق
وی تصریــح کــرد: درغیرایــن صــورت بــه زودی عــالوه 
ــی و مردمــی  ــر از دســت دادن خــاک و ســرمایه مل ب
شــاهد خســارت ســنگین چنــد صــد میلیــارد تومانــی 
در مناطــق دیگــر بهشــتی مازنــدران و کشــور خواهیــم 

بــود.
ــوم  ــگاه عل ــاک دانش ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
در  گفــت:  ســاری  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
ــرات  ــن مخاط ــوع چنی ــگیری از وق ــرای پیش ــا ب دنی
مدت هاســت کــه راهکارهــای علمــی،  تخصصــی و 

فنــی مشــخصی را اعمــال و کنتــرل می کننــد.

عضو هیئت علمی گروه 
خاک دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی 
ساری با اشاره به اینکه این 

عرصه از لحاظ زمین شناسی 
در محدوده سازند تخریبی 

و فرسایشی شمشک از دوره 
زمین شناسی ژوراسیک از 
دوران دوم زمین شناسی 

است، گفت: یک توده 
خاکی و فرسوده شده 

حساس و لغزنده که بر روی 
دامنه کوه آهکی کارستی از 
دوران دوم زمین شناسی 

و انباشته از آب زیرزمینی و 
مظاهر چشمه های مختلف 
سبب وقوع چنین خسارت 

سنگینی شده است.

بزرگترینزمینلغزشکشوردرمازندرانرخداد
 در سال ۹۸  بیش از ۴۰۰ نقطه از استان مازندران دچار مخاطره رانش با مقیاس های بزرگ، 

کوچک، عمیق و سطحی شده است

رییــس اداره محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران بــا 
اگــر ماســک و دســتکش های یکبــار  اینکــه  بــه  اشــاره 
مصــرف بــدون پوشــش در ســطل های زبالــه رهــا شــوند 
ــل  ــا تبدی ــروس کرون ــرای انتشــار وی ــی ب ــه کانون ــد ب می توان
ــن  ــه ای ــیم ک ــی باش ــر »پاکبان«های ــه فک ــت: ب ــوند، گف ش
ــان  ــه آن ــد چراک ــع آوری می کنن ــت و جم پســماندها را مدیری
ــم  ــا مه ــرای م ــان ب ــتند و سالمتی ش ــردم هس ــزوی از م ج

ــت. اس
فاطمــه اکبرپــور در گفــت و گــو بــا ایســنا ضمــن بیــان اینکــه 

بهتریــن راهــکار بــرای دفــع مناســب لــوازم حفاظتــی و 
ــته و  ــه، دربس ــازن جداگان ــود مخ ــی وج ــای ویروس زباله ه
ــرایط  ــرد: در ش ــح ک ــت، تصری ــهر اس ــطح ش ــژه ای در س وی
فعلــی طراحــی و اجرایــی کــردن ایــن اقــدام زمان بــر خواهــد 
ــی  ــی؛ یعن ــت اجتماع ــن مقاوم ــن رفت ــن از بی ــود همچنی ب
ــه  ــه جلــوی خان اینکــه مــردم بگوینــد چــرا ایــن مخــزن زبال
یــا مغــازه مــن قــرار گرفتــه  اســت نیــز زمان بــر خواهــد بــود.
زبالــه  مخــازن  تعبیــه  امکانــات  اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
جداگانــه مخصــوص پســماندهای ویروســی در معابــر شــهری 

وجــود نــدارد بنابرایــن بــرای مدیریــت شــرایط موجــود نیــاز 
اســت آحــاد جامعــه چــه بیمــار یــا ناقــل باشــند یــا نباشــند 
بــا همــکاری و همدلــی لــوازم حفاظتــی را پــس از اســتفاده 
ــه  ــا را ب ــپس آن ه ــد س ــرار دهن ــته ق ــه در بس ــل کیس داخ
ــروس  ــل از انتشــار وی ــا حداق ــد ت ــل کنن ــه منتق مخــازن زبال

ــود. ــری ش ــا جلوگی کرون
اکبرپــور افــزود: الزم اســت متناســب بــا امکانــات و تجهیــزات 
ــم  ــا بتوانی ــه داد ت ــکار ارائ ــی راه ــرایط فعل ــرای ش ــهری ب ش

ــا امکانــات موجــود داشــته باشــیم. بیشــترین حفاظــت را ب
رییــس اداره محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران بــا 
اشــاره بــه اینکــه لــوازم حفاظتــی اعــم از دســتکش و ماســک 
ــای  ــا بیماری ه ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــز درمان ــه در مراک همیش
عنــوان  بــه  و  می گرفــت  قــرار  اســتفاده  مــورد  مختلــف 
پســماندهای عفونــی طبقه بنــدی و دفــع می شــد، گفــت:  
اکنــون در شــرایط اپیدمــی »ویــروس کرونــا« اســتفاده 
ــوع  ــن ن ــت و ای ــرده اس ــدا ک ــتردگی پی ــالم گس ــن اق از ای
ــط  ــه توس ــان و جامع ــل کار، خیاب ــه ، مح ــماندها در خان پس

مــردم اســتفاده و تولیــد می شــود.
ــده  ــدرت زن ــت ق ــل اهمی ــوع قاب ــه داد: موض ــور ادام اکبرپ
مانــدن و شــیوع ایــن بیمــاری اســت کــه بــر اثــر ایــن 
لــوازم  از  کــدام  هــر  در  می توانــد  ویــروس  توانایی هــا 
حفاظتــی ســاعت ها زنــده بمانــد و اگــر ایــن لــوازم در خانــه  
ــوند  ــا ش ــش ره ــدون پوش ــه ب ــطل های زبال ــر در س ــا معاب ی

بــه کانونــی بــرای انتشــار ایــن ویــروس تبدیــل خواهنــد شــد.
وی افــزود: لوازمــی کــه به منظــور پیشــگیری از ابتــال بــه 
مــورد  دیگــران  بــه  آن  انتشــار  از  جلوگیــری  و  ویــروس 
ــت  ــدم رعای ــد درصــورت ع ــد می توانن ــرار می گیرن اســتفاده ق
در  آن  دفــع  و  زیســت محیطــی  و  بهداشــتی  مالحظــات 
ــه یکــی از عوامــل انتشــار ویــروس  ــر مجــاز ب مکان هــای غی

ــوند. ــل ش تبدی
رییــس اداره محیــط زیســت انســانی اســتان تهــران در 
ــرای  ــه ای ب ــاوگان جداگان ــه ایــن پرســش کــه آیــا ن پاســخ ب
ــت،  ــده  اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــماندهای عفون ــل پس حم
ــتانی در  ــی بیمارس ــماندهای عفون ــه پس ــرد: همیش ــار ک اظه
ناوگانــی جــدا از پســماندهای عــادی منتقــل می شــد امــا در 
ــه شــد  ــم گرفت ــا تصمی ــروس کرون ــی شــیوع وی شــرایط فعل
ــروس  ــه وی ــان ب ــتان های مخصــوص مبتالی پســماند بیمارس
منتقــل  بیمارســتانی  پســماندهای  ســایر  از  جــدا  کرونــا 
شــوند. شــهرداری تهــران ایــن نــاوگان را در نظــر گرفتــه 
ــه  ــع زبال ــه محــل دف ــه ب ــن پســماندها را جداگان اســت و ای

می کنــد. منتقــل 
ــت: درســت  ــردی گف ــه زباله گ ــا اشــاره ب ــان ب ــور در پای اکبرپ
ــالم شــده   ــوع اع ــران ممن ــردی در شــهر ته ــه زباله گ اســت ک
اســت امــا هنــوز افــرادی بــدون عوامــل حفاظتــی اقــدام بــه 

ــتند. ــر هس ــرض خط ــد و در مع ــردی می کنن زباله گ

دراینروزهایکروناییبهفکرسالمتی
»پاکبانها«باشیم

 رییـس نظـارت بـر امـور حیـات وحـش اداره کل حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان زنجان گفت: تعداد 6 هزار و ۸۵2 قطعه انواع پرنده 

مهاجر در سـطح این اسـتان سرشـماری شـد.
پرویـز رسـتمی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
در سرشـماری پرنـدگان مهاجـر آبـزی و کنارآبـزی این اسـتان که از 
سـوی کارشناسـان و محیـط بـان ایـن اداره کل و با همـکاری برخی 
ادارات تابعـه انجـام شـد، ایـن تعـداد پرنـده مهاجـر، مشـاهده و 

شد.   سرشـماری 
وی بـا بیـان اینکـه انواع اردک )سرسـبز، نـوک پهن و سـرحنایی(، 
حواصیـل  انـواع  کاکایـی،  کوچـک،  بوتیمـار  خوتـکا،  بـاکالن، 
)خاکسـتری و سـفید(، تنجـه، چنگـر و سـایر پرنـدگان آبـزی و 
کنارآبـزی، سرشـماری شـدند، اظهـار داشـت: بیشـترین تعـداد بـا 

بیـش از چهـار هـزار قطعـه مربـوط بـه اردک سرسـبز، اسـت.  
رسـتمی تصریـح کـرد: ایـن سرشـماری بـا توجـه بـه شـرایط آب و 
هوایـی نامسـاعد جـوی قریـب یک مـاه طـول کشـید و در مجموع 
در مـدت پنـچ روز و توسـط 2  اکیـپ 6 نفره )کارشناسـان و محیط 

بانـان(  در سـدها، آبگیرهـا و رودخانـه قـزل اوزن، انجام شـد.  
وی افـزود: رودخانه هـا، سـدهای طبیعـی و مصنوعـی متعـددی در 
زنجـان وجـود دارد کـه پرنـدگان زیادی بـه صورت دائـم و موقت در 
ایـن مـکان هـا زیسـت می کنند کـه ایـن زیسـتگاه ها، مـکان های 

هـدف برای سرشـماری هسـتند.  
رسـتمی اظهـار داشـت: پرندگان مهاجـر آبزی و کنار آبزی در هشـت 
سـایت پرنده زنجان که شـامل سـد تهم در شهرسـتان زنجان، سـد 
قره تپـه در منطقه حفاظت شـده سـرخ  آباد و فیلـه  خاصه در منطقه 
شـکار ممنـوع واقـع در شهرسـتان های زنجـان و طـارم، سـد گالبـر 
در شهرسـتان ایجـرود، سـد خندقلـو در شهرسـتان ماهنشـان، سـد 
قاهـران )کهـران( در ارمغانخانـه و رودخانـه قزل اوزن در شهرسـتان 

هـای ماهنشـان و طارم، اسـت زمسـتان گذرانـی می کنند.   

۶ هزار و ۸52 قطعه پرنده 
مهاجر در زنجان سرشماری شد

عزم جدی برای تبدیل شمال غرب 
شیراز به منطقه حفاظت شده

خبر

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت فارس از عـزم جدی 
ایـن اداره بـرای تبدیـل محـدوده ارتفاعـات شـمالغرب 

شـیراز بـه منطقه حفاظت شـده خبـر داد.
حمیـد ظهرابـی شـنبه 2۴ اسـفند در بازدیـد میدانی از 
ارتفاعـات شـمال غـرب شـیراز کـه بـا حضـور معاونـان دادسـتان و برخی سـمنهای 
زیسـت محیطـی شـیراز و فـارس انجـام شـد، گفـت: غرب شـیراز باالدسـت حوضه 
آبخیـز مهارلـو، تامین کننـده منابع آب باغات قصردشـت، کریدور تامیـن هوای پاک 
شـیراز و ذخیـره گاهـی بـزرگ از بـادام کوهـی و دیگـر گونه هـای گیاهـی و جانوری 

است. 
او تاکیـد کـرد: هجوم زمین خواران، معدن کاران و توسـعه گـران ناآگاه به این منطقه 

داد دوسـت داران طبیعت را در آورده است.
مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت فارس افزود: متاسـفانه مجوز دههـا معدن در این 
طبیعـت بکـر صادر شـده و معادن شـن و ماسـه  موجود گودال هایـی به عمق پنجاه 
متـر حفـر و آبرفت هـای دانـه درشـت که به ماننـد اسـفنج رواناب ها را جـذب کرده و 

بـه سـفره های زیر زمینـی منتقل می کننـد، به تـاراج برده اند.
ظهرابـی اضافـه کـرد: همـه تالش هـا معطـوف بـر ایـن اسـت کـه ایـن اکوسیسـتم 
طبیعـی کارکـرد خود را داشـته باشـد و اسـتعالم از مراجـع ذیربط بـرای تبدیل غرب 
شـیراز به منطقه حفاظت شـده انجام شـده اسـت و بخشـی از غرب شـیراز  با ارائه 
راهکارهایـی از جملـه محدودیت فعالیت های معدنـکاری در منطقه و پیگیری ارتقاء 
سـطح منطقـه بـا همـکاری دسـتگاههای مربوطه بـه منطقـه حفاظت شـده تبدیل 

خواهد شـد.
او در خصـوص نظـارت بـر معـاون شـن و ماسـه بـا اولویـت انتقال به شـرق شـیراز 
افـزود: بـرای کاهـش آلودگـی ایـن معـادن هـم تالش هـای گسـترده انجـام گرفته، 
کارشناسـان بـه طـور مسـتمر از این معـادن بازدید دارنـد و اقدامات موثـری در برای 
اخطـار و تعطیلـی معادنـی کـه آلودگـی بیشـتری دارنـد انجـام شـده اسـت.برخورد 
قضایی با برخی از واحدهای سـنگ شـکن و معادن متخلف هم انجام شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت فارس با انتقاد از توسـعه فعالیت های شـهری در 
کوهسـتان های اطـراف شـیراز گفت: کوهسـتان های شـهری کارکردهـای متنوعی از 
جملـه حفـظ و ذخیره منابع آبی، حفظ تنوع زیسـتی و ایجـاد میکرو کلیما و تامین 
هـوای پـاک و ارزش هـای فرهنگـی و تاریخـی و گردشـگری قابـل توجهـی دارنـد و 
بـه همیـن دلیـل هم یکـی از شـاخص های بین المللـی توسـعه پایـدار ، حفاظت از 

کوهستان هاست.
ظهرابـی گفـت: متاسـفانه در اکثـر کالن شـهرهای کشـور کوهسـتان ها مـورد دسـت 
انـدازی قـرار گرفتـه و پوشـش گیاهـی تخریـب شـده و به جـای آن گونه هـای غیر 
بومـی کشـت  و بـا صـرف هزینه هـای قابل توجهـی آبیاری کود دهی و سـم پاشـی 
می شـوند، بـه عنـوان نمونه در همین شـهر شـیراز درخـت بومی و زیبای بـادم کوهی 

را حـذف کـرده بـه جایـش کاج می کارند. 
او با اشـاره به توسـعه آپارتمان سـازی در دامنه کوه دراک گفت: این نوع بارگذاری ها 
بـر کـوه دراک کـه منبـع طبیعـی تامیـن بخشـی آب شـرب با کیفیـت برای شـیراز 
اسـت، بـر خـالف اصـول اولیه آمایش سـرزمین بوده و نمودی از توسـعه نـا پایدار و 
فلـه ای بـه شـمار مـی رود و قطعا متولیـان این اقدامات باید پاسـخگوی نسـل های 

آتی باشـند.

محیط 
زیست

هوای شهرهای بزرگ پاک است 
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای بزرگ، صنعتی، 

پرجمعیت و کالنشهرها در شرایط پاک و قابل قبول قرار دارد.

رنا
 ای

س:
عک

رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت گفت: دو شـرکت خودروساز 
بـه مـا نامـه زده انـد و خواسـته اند که با توجـه به تحریم هـا و بیماری 
کرونـا و... ارتقـای اسـتانداردها به یورو ۵ را همچنان به تاخیر بیندازد.
به گزارش ایسـنا، عیسـی کالنتری در یک برنامـه تلویزیونی با تاکید 
بـر اینکـه عامـالن اصلـی آلودگـی هـوا فرسـوده ها هسـتند، تصریـح 
کـرد: دو شـرکت خودروسـاز سـایپا و ایـران خـودرو بـه مـا نامـه زده  
و خواسـته بودنـد کـه بـا توجـه بـه تحریم ها و شـیوع بیمـاری کرونا 
و... ارتقـای اسـتانداردها بـه یـورو ۵ را همچنـان بـه تاخیـر بیندازند. 
مـا نیـز پاسـخ دادیـم که سـالمت مـردم از پول شـما مهمتر اسـت و 
از سـال آینـده موظـف هسـتید کـه خودروهایی بـا اسـتاندارد یورو۵ 

تولیـد کنید.
وی تاکیـد کـرد: علت آلودگی هوا در فصل زمسـتان ذرات معلق کمتر 
از 2.۵ میکـرون کـه از سـوخت های فسـیلی تولید می شـوند، اسـت 
همچنیـن مـا در کشـور 11 میلیـون موتورسـیکلت داریم که حـدود 1۰ 
میلیـون آن هـا کاربراتوری اسـت. ایـن موتورسـیکلت های کاربراتوری 
7 تـا ۸ برابـر خودروهـا آلودگـی تولیـد می کننـد. از سـویی 7۰ درصد 

خودروهای دیزلی در کشـور فرسـوده هسـتند.
رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت ادامـه داد: برنامـه دولـت 
ایـن بـود کـه از سـال ۹7 سـالیانه 7۰ هـزار کامیـون را نوسـازی کند. 
متاسـفانه تحریم هـا مانـع اجرای این برنامه شـد چراکـه هر کامیون 
بـرای نوسـازی بـه 2۰۰ هـزار دالر نیـاز داشـت همچنین اگـر بخواهیم 
۹ میلیـون دسـتگاه موتورسـیکلت کاربراتـوری را از رده خـارج  و بـا 
موتورسـیکلت برقـی جایگزیـن کنیـم  ۹6۰ سـال بـا تولیـد فعلـی 

موتورسـیکلت طـول خواهد کشـید.
معـاون رییس جمهور ی در بخشـی دیگر از صحبت هـای خود درباره 
مـرگ پرنـدگان مهاجـر در شـمال کشـور گفـت: متاسـفانه بـه دلیـل 

بوتولیسـم حـدود ۴3 هـزار پرنده مهاجـر را از دسـت دادیم.    

مخالفت محیط زیست 
با درخواست جدید 

خودروسازان
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س:
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اند
سم

مراکز تولید پسماندهای عفونی استان قزوین پ
پایش می شود

معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان 
ــرات  ــش مخاط ــور کاه ــه منظ ــت: ب ــن گف قزوی
ناشــی از فعالیــت مراکــز پســماند از ایــن پــس 
ــز  ــا و مراک ــب ه ــا، مط ــگاه ه ــماندهای آزمایش پس

ــی بدقــت پایــش مــی شــود. رمان
مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  موســوی  ابراهیــم  ســید 
اظهارداشــت: پســماندهای آزمایشــگاه هــا، مطــب هــا و ســایر 
ــن  ــک، بوئی ــن، آبی ــرز، قزوی ــی شهرســتانهای الب ــز درمان مراک
زهــرا و تاکســتان توســط پیمانــکار صنعتــی اســتان بــا نظــارت 
ــر  ــی خط ــع آوری و ب ــکی جم ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش و تأیی

ــی شــود. ســازی م
موســوی افــزود: بــه اســتناد مصوبــات شــورای عالــی محیــط 
ــای  ــا امح ــد ت ــده ان ــف ش ــتانها موظ ــه بیمارس ــت هم زیس
ــد  ــام دهن ــتانی انج ــط بیمارس ــی را در محی ــای عفون ــه ه زبال
زیــرا بازگشــت زبالــه هــای عفونــی بــه چرخــه محیــط زیســت 
آســیب هــای بســیاری بــه ســالمت جامعــه و مــردم و محیــط 

پیرامــون وارد خواهــد کــرد.

از  بیمارســتانی  پســماندهای  همچنیــن  کــرد:  بیــان  وی 
پرخطرتریــن زبالــه هــا هســتند کــه آلودگــی هــوا، آب و خــاک 
ایجــاد کــرده و خســارات جبــران ناپذیــری بــه محیــط زیســت 
وارد مــی کنند.معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت 
اســتان قزویــن تصریــح کــرد: در اســتان قزویــن از مجمــوع 
16 بیمارســتان مســتقر در تمامــی بیمارســتانها نســبت بــه 
ــدام  ــکی اق ــماندهای پزش ــازی پس ــر س ــی خط ــت و ب مدیری
ــامل  ــتان ش ــتان اس ــزود: در 7 بیمارس ــوی اف ــی شود.موس م
بیمارســتان هــای ارتــش، بوعلــی، دهخــدا، پاســتور، مهــرگان، 
ــبت  ــیمیایی نس ــا روش ش ــن ب ــی و امیرالمومنی ــهید رجای ش
ــه  ــده ک ــدام ش ــی اق ــماند عفون ــازی پس ــر س ــی خط ــه ب ب
ــوم  ــگاه عل ــری از دانش ــه و پیگی ــن مکاتب ــوع ضم ــن موض ای
ــن  ــت پســماند اســتان و همچنی ــروه مدیری پزشــکی، در کارگ
کارگــروه هــای تخصصــی پیگیــری و مقــرر شــده اســت کــه 
ــای الزم  ــه ه ــن هزین ــتان تأمی ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
بــه منظــور تغییــر روش شــیمیایی بــه اتــوکالو از طریــق 

ــد. ــری کن ــه پیگی وزارتخان

هوا
 و 

ورود دو سامانه بارشی به کشورآب
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  کل  مدیــر 
ســامانه  دو  ورود  از  هواشناســی  ســازمان 
ــاری  ــه ج ــی هفت ــور ط ــه کش ــد ب ــی جدی بارش

داد. خبــر 
صــادق ضیاییــان در گفــت و گــو بــا ایســنا 
اظهــار کــرد: روز )2۴ اســفند( ســامانه بارشــی در 
ــای  ــتان ه ــرز در اس ــی الب ــای جنوب ــه ه ــی، دامن ــوار غرب ن
البــرز، تهــران و برخــی مناطــق مرکــز کشــور  قزویــن، 
ــارش در اســتان هــای لرســتان،  فعــال اســت کــه شــدت ب
غــرب کردســتان، چهــار محــال و بختیــاری، کهگلیویــه و 
ــمال  ــتان و ش ــمال خوزس ــاه، ش ــالم، کرمانش ــد، ای بویراحم

ــود. ــارس ب ــرب ف غ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز )2۵ اســفند( فعالیــت ایــن 
ــد داشــت،  ــداوم خواه ــرب ت ــوب غ ــرب و جن ــامانه در غ س
ــی  ــرق، برخ ــمال ش ــز، ش ــن در مرک ــرد: همچنی ــح ک تصری
ــارش  ــز ب ــرز نی ــی الب ــای جنوب ــه ه ــرق و دامن ــق ش مناط

ــت. ــم داش خواهی
بــه گفتــه مدیــر کل پیــش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان 

هواشناســی، فــردا شــدت بــارش در ایــالم، لرســتان، نیمــه 
ــه  ــاری، کهگلیوی ــال و بختی ــار مح ــتان، چه ــمالی خوزس ش
و بویراحمــد و غــرب اصفهــان اســت همچنیــن در ایــن 
ــارش  ــور ب ــمالی کش ــواحل ش ــرب و س ــمال غ ــرای ش روز ب

ــی شــود. ــی م ــش بین ــده پی پراکن
ایــن  اســفند(   26( دوشــنبه  روز  داد:  ادامــه  ضیاییــان 
ــه  ســامانه بارشــی در نیمــه شــرقی کشــور فعــال اســت و ب
ــن  ــن در ای ــد همچنی ــد ش ــارج خواه ــور خ ــج از کش تدری
روز در شــمال غــرب، دامنــه هــای زاگــرس مرکــزی، دامنــه 
ــواحل  ــران و س ــرز، ته ــن، الب ــرز در قزوی ــی الب ــای جنوب ه

ــت.  ــم داش ــده خواهی ــارش پراکن ــز ب ــور نی ــمالی کش ش
ــفند(  ــنبه )27 اس ــه ش ــه روز س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــح  ــم تصری ــاران داری ــارش ب ــور ب ــمالی کش ــوار ش ــرای ن ب
ــا ورود ســامانه بارشــی  کــرد: روز چهارشــنبه)2۸ اســفند( ب
ــی  ــج در بیشــتر مناطــق نیمــه غرب ــه تدری از غــرب کشــور ب
بــارش بــاران رخ مــی دهــد امــروز نیــز شــمال خلیــج 

ــت. ــواج اس ــزر م ــای خ ــنبه دری ــی روز دوش ــارس و ط ف
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سرپرسـت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 
فیروزکـوه اعـالم کـرد: 6 هکتـار از اراضـی ملـی ایـن 

شهرستان به ارزش 1۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد.
بـه گـزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
تهـران، »عبـاس قاسـمی« در ایـن بـاره گفـت: ایـن 
اراضـی در پـالک هـای جلیزجنـد، انزهـا، مـزدداران، 

پیرده، سلمان شهرستان فیروزکوه واقع شده بود.
وی افـزود: این اراضی در اجرای هشـت حکم قطعیت 
یافتـه قضائـی و 1۸فقـره تبصـره ذیل مـاده ۵۵ قانون 
حفاظـت از جنـگل هـا و مراتـع و با دسـتور دادسـتان 
شهرسـتان فیروزکوه رفع تصرف و بـه دولت بازگردانده 

شده است.
سرپرسـت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 
فیروزکـوه تأکیـد کرد: رفع تصرف ایـن اراضی با حضور 
نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی و نیـروی 
انتظامـی انجـام شـده و تمامـی دیوارکشـی و فنـس 
کشـی ها و همچنین کلیه مسـتحدثات ایجاد شده بر 

روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفته است. 

۸1 هکتار از اراضی ملی شهرستان ورامین 
رفع تصرف شد

همچنیـن سرپرسـت اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری 
شهرسـتان هـای ورامین و قرچک اعالم کـرد: با هدف 
حفاظـت از عرصـه های ملی و انفـال و در اجرای حکم 
قضائـی، ۸1 هکتـار از اراضـی ملـی شهرسـتان ورامین 
واقـع در پـالک غفاریه بخش جوادآباد این شهرسـتان 

از ید متصرف خارج و به دولت بازگردانده شد.
»اصغـر سـپه ونـد« بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اراضی با 
پیگیـری هـای مسـتمر بخـش حقوقی و همـکاری و 
حمایـت مراجـع قضائـی ایـن شهرسـتان مـورد رفـع 
تصـرف قـرار گرفته اظهـار داشـت: اراضی موصـوف در 
اداره  ایـن  قضائـی  دادخواسـت  طـرح  راسـتای 
درخصـوص اراضـی مخالفت شـده موضـوع آئین نامه 
اجرایـی مـاده 3۴ قانون حفاظت از جنـگل ها و مراتع 
و پـس از صـدور حکـم قضائـی از یـد متصـرف خارج 

شده است.

۶ هکتار از اراضی فیروزکوه رفع تصرف شد شیراز

معاون فرماندار شیراز: 
چهارشنبه سوری، خطری برای 

گسترش کروناست
شهرسـتان  فرمانـداری  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
شـیراز،گفت: هرگونـه تجمعـی بـه ویژه تجمـع در جمعه آخرسـال و 
چهارشنبه سـوری، یـک خطـر بسـیار جـدی بـرای شـیوع و انتشـار 

ویروس کروناست.
علی عسـکر جمشیدی، در حاشیه نشست ستاد پیشگیری و مقابله 
بـا بیمـاری کرونـا شهرسـتان شـیراز، ضمن تقدیـر از کادر پزشـکی و 
درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـن شـهر، افـزود: ایـن فرمانداری 
مخالـف برگزاری جشـن های سـنتی و هر برنامه ای کـه باعث ایجاد 
شـور و نشـاط اجتماعی در چارچوب قانون شـود، نیسـت و از چنین 
برنامه هایـی نیـز حمایـت می کنـد امـا همانگونـه کـه بارهـا توسـط 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تاکیـد شـده اسـت، هـر گونـه تجمعـی در 
شـرایط موجود خطرسـاز اسـت و امنیت سالمت جسـمی شهروندان 

را شدیدا با خطر مواجه می کند،
وی بیـان کـرد: بـا توجه بـه موارد یاد شـده، تجمع جمعه آخرسـال و 
چهارشنبه سـوری، یک خطر بسـیار جدی برای فراگیرشـدن ویروس 

کروناست.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی فرمانداری شهرسـتان شـیراز 
ادامه داد: هماهنگی های الزم از سـوی دسـتگاه های ذی ربط از جمله 
انتظامـی، اجرایـی و خدمـات رسـان در این شهرسـتان، برای پشـت 
سـر گذاشتن چهارشنبه سـوری بی خطر برای اهالی شیراز اندیشیده 

شده است.
جمشـیدی، بـا قدردانـی از شـهروندان شـیرازی کـه رعایـت مسـایل 
بهداشـتی بـرای شکسـت بیمـاری کرونـا را از اولویت هـای مهم خود 
قرار داده اند، اظهار داشـت: آتش نشـانی، اورژانس و بیمارسـتان ها به 
همـراه دسـتگاه های انتظامـی و قضایی برای پیشـگیری از خطرات 
احتمالـی و حفـظ سـالمت جانـی و مالی شـهروندان در آمـاده باش 
کامـل بـه سـر می برند و اطمینـان داریم مـردم نیز شـرکت در تجمع 
مراسـم چهارشـنبه سـوری را یـک خطر بالقـوه برای شـیوع ویروس 
کرونـا در بیـن اعضـای خانـواده و عزیـزان خـود می داننـد و مـا را در 
ادامه مسـیر پیشـگیری و مقابله با این بیماری با ایجاد پویش های 

مردمی )در خانه می مانم( همراهی خواهند کرد.

 پیام
استان ها

توزیع رایگان داروی بیماران کرونایی در بیمارستان های قزوین
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: داروی مورد نیاز بیماران بستری بر اثر کرونا به صورت رایگان از سوی سیستم بهداشتی و درمانی 
در بیمارستان های استان توزیع می شود.پیمان نامدار با اعالم این خبر افزود: طی چند روز گذشته، کمبود دارو برای بیماران مبتال به کرونا در استان 
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روز آینده مقدار کافی دارو به استان می رسد و با دریافت آنها می توانیم یک داروخانه دیگر به بیماران سرپایی اختصاص دهیم.
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هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی

)) آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد 

ســند رســمی (( 
در اجــرای  مــواد مذکــور بدیــن وســیله  امالکــی  کــه برابــر آراء 
ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ــای  ح هیأت ه
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی  ناحیــه یــک  کرمــان  تقاضــای ثبــت 
ــون  ــق قان ــا مطاب ــی آن ه ــات ثبت ــه عملی ــه و ادام ــا پذیرفت آن ه
مذکــور تجویــز گردیــده اســت، بــه ترتیــب شــماره پــالک فرعــی 
ــک  ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح ــی  و بخ از اصل
ــای  )4-1- ــع در بخش ه ــت ( واق ــان ثب ــن ) متقاضی ــا مالكی ی

8(  ثبتــی شهرســتان کرمــان  بــه شــرح ذیــل آگهــی  می شــود 
تــا  در صورتــی کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صــدور 
ســند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند بتواننــد از تاریخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید، ظــرف م اداره تســلیم و پ
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالكیت صــادر خواهد 
شــد. شــایان ذکر اســت صــدور و تســلیم ســند مالكیت بر اســاس 

قانــون مذکــور مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

4 فرعــی از 4009 اصلــی - خانــم مهدیــه ســبزواری نــژاد فرزنــد 
ــنامه شــماره 13526 صــادره از رفســنجان در  ــه شناس ــش ب دان
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 275/35 متــر مربــع بــه 
ــداری از  ــک کوچــه 3 خری ــان شــهدای دارل ــان خیاب آدرس کرم

ــژاد - ردیــف  1269 محــل مالكیــت کبــری صالحــی پــاک ن
100 فرعــی از 4659 اصلــی - خانــم مریــم افضــل الدینــی 
فرزنــد عزیزالــه بــه شناســنامه شــماره 121 صــادره از کرمــان در 
ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانی به مســاحت 
148/8 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان مصلــی کوچــه 7 
پــالک شــهری 127 خریــداری از محــل مالكیت محمد شــادمانی 

ــف  1005 - ردی
ــی از  ــده از 121 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16598 فرع
4776 اصلــی - خانــم نعیمــه درویــش وکیــل آبــاد فرزنــد قــدرت 
ــاف در  ــه شناســنامه شــماره 3180002867 صــادره از گلب اهلل ب
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 140/67 متــر مربــع بــه 
آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه خامنــه ای بلــوار پردیــس خیابان 
امــام ســجاد کوچــه فرهنگســرا خریــداری از محل مالكیــت پرویز 

کیخانــزاده - ردیــف  0724
ــی از  ــده از 127 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16656 فرع
4776 اصلــی - آقــای ســجاد گزســتانی کوهپایــه فرزنــد احمد به 
شناســنامه شــماره 2980753769 صادره از کرمان در ششــدانگ 
یكبــاب خانــه بــه مســاحت 177/91 متــر مربــع بــه آدرس کرمان 
ــام ســجاد  ــان ام ــه ای کوچــه 31 خیاب ــه خامن ــت ال ــراه آی بزرگ
کوچــه 25 ســمت راســت قطعه نهــم خریــداری از محــل مالكیت 

جلیــل رشــید فرخــی - ردیــف  0956
ــژاد  ــوروزی ن ــای حســین ن ــی - آق ــی از 4776 اصل 16658 فرع

فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره 2 صــادره از رفســنجان در 
ــاحت 194/20  ــه مس ــاری ب ــاختمان تج ــاب س ــدانگ یكب شش
متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار ســیدی بیــن کوچــه 8 و 10 

ــداری از محــل مالكیــت رســتم آمیغــی - ردیــف  1561 خری
ــی از  ــده از 119 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 4776 اصل 16662 فرع
4776 اصلــی - آقــای حســین چناریــان نخعــی فرزنــد علــی بــه 
ــاب  ــان در ششــدانگ یكب شناســنامه شــماره 65 صــادره از کرم
خانــه بــه مســاحت 144 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه 
آیــت الــه خامنــه ای انتهــای کوچــه 35 ســمت راســت خریــداری 
ــی -  ــلطنت عمران ــی س ــالل و بی ب ــید ج ــت س ــل مالكی از مح

ــف  0544 ردی
ــد  ــی فرزن ــی نخع ــای عل ــی - آق ــی از 4776 اصل 16663 فرع
محمــد بــه شناســنامه شــماره 16 صــادره از کرمــان در ششــدانگ 
یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 70 متــر 
مربــع بــه آدرس کرمــان خیابــان فیروزآبــاد کوچــه 13 غربــی 11 
خریــداری از محــل مالكیــت مهــدی رشــید فرخــی فرزنــد اصغــر 

ــف  0560 - ردی
4441 فرعــی از 4809 اصلــی - خانــم رخســاره خراســانیان 
ــه شناســنامه شــماره 52 صــادره از  ــی ب ــد عل ــی فرزن درختنجان
کرمــان و خانــم مهدیــه خراســانی درختنجانــی فرزنــد علــی بــه 
شناســنامه شــماره 243 صــادره از کرمان بالمناصفه در ششــدانگ 
یكبــاب خانــه بــه مســاحت 290/70 متــر مربــع بــه آدرس کرمان 
خیابــان مهدیــه کوچــه 60 خریــداری از محــل مالكیــت گوهربانو 

ــای  0396 و 0397 ــان - ردیف ه ــت کیانی ــیان و کیاندخ سروش
ــد  ــری فرزن ــت اطه ــای کرام ــی - آق ــی از 5209 اصل 3032 فرع
امیــن الــه بــه شناســنامه شــماره 761 صــادره از بم در ششــدانگ 
یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 256/5 
متــر مربــع کــه مــوازی 44/89 متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه 
ــه  ــرار دارد ب ــرده ق ــف و در اجــاره نامب ــق بوق ــورد تقاضــا متعل م
ــل  ــداری از مح ــه 12 خری ــم کوچ ــان حكی ــان خیاب آدرس کرم

ــه ســاالرکالنتری - ردیــف  1498 مالكیــت عــزت ال
15 فرعــی از 5298 اصلــی - خانــم مریــم کواروئــی فرزنــد کرامت 
بــه شناســنامه شــماره 570 صــادره از کرمان در ششــدانگ یكباب 
خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 173/1 متــر مربع 
بــه آدرس کرمــان خیابــان ســجادیه کوچــه 6 خریــداری از محــل 

مالكیــت ورثه حــاج مشــیرزاده - ردیــف  1036
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

5504 فرعــی از 5 اصلــی - خانــم صدیقــه خالقــی فرزنــد اکبــر به 
شناســنامه شــماره 230 صــادره از ماهــان در ششــدانگ یكبــاب 
خانــه بــه مســاحت 153/05 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار 
امیرکبیــر کوچــه 5 بعــد از فرعــی 3 ســمت چــپ خریــداری از 

محــل مالكیــت غالمرضــا نظریــان - ردیــف  0198
5511 فرعــی از 5 اصلــی - آقــای فــرزاد ایرانمنــش فرزنــد مختــار 
ــدانگ  ــان در شش ــادره از کرم ــماره 540 ص ــنامه ش ــه شناس ب
یكبــاب خانــه بــه مســاحت 676/53 متــر مربــع بــه آدرس کرمان 
ــداری از محــل مالكیــت مهــدی  ــر کوچــه 6 خری ــوار امیرکبی بل

ــف  1437 ــان - ردی نظری
ــم عصمــت صداقــت شــیرازی  ــی - خان 10401 فرعــی از 6 اصل
فرزنــد محمدجعفــر بــه شناســنامه شــماره 987 صــادره از کرمان 
در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت 436/7 متــر مربــع 

بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان والفجر نبــش کوچه 6 
خریــداری از محــل مالكیــت ایــرج ســنایی - ردیــف  1018

4057 فرعــی از 8 اصلــی - آقــای مهــدی شــفیعی درب آســیابی 
فرزنــد محمدحســین بــه شناســنامه شــماره 7 صــادره از کرمان و 
خانــم صدیقــه دهقانــی فرزنــد اصغــر بــه شناســنامه شــماره 148 
ــاب ســاختمان  ــه در ششــدانگ یكب ــان بالمناصف صــادره از کرم
ــع  ــر مرب ــاحت 250 مت ــه مس ــی ب ــات فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
ــمت  ــی 2 س ــه 9 غرب ــی کوچ ــان بوعل ــان خیاب ــه آدرس کرم ب
ــوری -  ــاب ناظ ــااله ذه ــت ماش ــداری از محــل مالكی چــپ خری

و 1447 ردیف هــای  1445 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

979 فرعــی از 21 اصلــی مجــزی شــده از 621 فرعــی از 21 اصلی 
- آقــای فتــح اهلل جعفــری فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره 
6 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان مشــتمل بر 
جایــگاه پمــپ بنزیــن بــه مســاحت 621/66 متــر مربع بــه آدرس 
ــداری از محــل مالكیــت ســكینه  کرمــان روســتای هوتــک خری

جعفــری - ردیــف 0935
418 فرعــی از 23 اصلــی مجــزی شــده از 96 فرعــی از 23 اصلــی 
- آقــای حمیــد محمــود زاده زرنــدی فرزنــد محمــد به شناســنامه 
شــماره 4 صــادره از زرنــد در ششــدانگ یكبــاب خانــه و بــاغ بــه 
مســاحت 6821/50 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان چتــرود معزآباد 
ــد ابراهیــم -  ــداری از محــل مالكیــت محمــد ناظمــی فرزن خری

ردیــف 1048
4 فرعــی از 53 اصلــی - آقــای احمــد رمضانــی کریــم فرزنــد اصغر 
بــه شناســنامه شــماره 34 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكباب 
ــه  ــار و ســاختمان اداری ب ــر انب ــط پســته مشــتمل ب کارگاه ضب
مســاحت 4266/1 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان روســتای هوتــک 
ــداری از محــل مالكیــت محمــد هژبرهوتكــی -  ــوار امــام خری بل

ردیــف 3039
5 فرعــی از 53 اصلــی - آقــای احمــد رمضانــی کریــم فرزنــد اصغر 
بــه شناســنامه شــماره 34 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكباب 
خانــه و بــاغ بــه مســاحت 2614/6 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان 
روســتای هوتــک بلــوار امــام خریــداری از محــل مالكیــت محمــد 

هژبرهوتكــی - ردیــف 3040
520 فرعــی از 160 اصلــی - خانــم زریــن ناروئــی نصرتــی فرزنــد 
خــداداد بــه شناســنامه شــماره 550 صــادره از بــم در ششــدانگ 
یكبــاب ســاختمان مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 1184 متــر 
مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه ابتــدای جــاده هینمــان روبروی 
ــف  ــداری از محــل مالكیــت نزهــت ادهمــی - ردی ــه خری دهوئی

0953
58 فرعــی از 161 اصلــی مجــزی شــده از 16 فرعــی از 161 اصلی 
- آقــای حمیــد صفــارزاده فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره 
690 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر 
طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 451/36 متر مربــع بــه آدرس کرمان 
ــذاری  ــان واگ ــوی مهندس ــاری ک ــت دهی ــو پش ــه ده لول کوهپای

شــورای اســالمی ده لولــو - ردیــف 0902
ــژاد  ــی ن ــی ضیغم ــای محمدعل ــی - آق ــی از 182 اصل 35 فرع
فرزنــد منوچهــر بــه شناســنامه شــماره 224 صــادره از کرمــان در 
ششــدانگ یكبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت 877 متــر مربــع 
بــه آدرس کرمــان کوهپایــه ده شــیب خریــداری از محــل مالكیت 

ابراهیــم صالحــی - ردیــف 0821
تاریخ انتشار نوبت اول : یكشنبه 1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : یكشنبه 1398/12/25

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فرم.الف 1718

آگهی مرحله بیستم سال 1398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13۹۸6۰31۹۰1۴۰۰۴62۵-
۹۸/11/۰1هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی اقـای صفر دلفـاردی فرزند محمود بشـماره شناسـنامه1صادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک قطعـه باغچـه مشـتمل برخانـه بـه مسـاحت 6۰۹۵متـر مربـع پـالک - 
فرعـی از1233- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 1233 -اصلـی قطعـه 
6 واقـع دراراضـی قلعـه دلفـارد جیرفـت  بخـش 3۴کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
محمـود دلفـاردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
1۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:7۰2-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/12/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/12/2۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تاسیس شرکت
تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود طالی سـبز آذیـن آریا درتاریـخ13۹۸/12/1۹ به شـماره ثبـت 2۴2 به شناسـه ملـی 1۴۰۰۹۰۴1۰3۵ ثبت و امضـا ذیل دفاترتکمیـل گردیده که 
خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بسـته بنـدی و پخش و توزیـع و خرید و فـروش و صـادرات و واردات مواد و فـرآورده ها و محصوالت 
غذایی ،آرایشـی ، بهداشـتی، سـلولزی، شـوینده، شـیمیایی، صنعتی، کشـاورزی ، صنایع تبدیلی کشـاورزی، کود و سـموم کشـاورزی،مصالح ساختمانی، نسـاجی، معدنی، قطعات و 
ماشـین آالت صنعتی و کشـاورزی -فروشـگاه اینترنتی- مشـاوره در زمینه فعالیت شـرکت-انجام کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی و تسـهیل خرید و فروش ، صادرات 
و واردات و خدمـات پـس از فـروش کلیـه کاالهـا و خدمـات مجـاز بازرگانـی - انجام کلیـه امور مربوط به خریـد از کشـورهای خارجی-ارائه خدمات تجـارت الکترونیک-ترخیص کاال 
از گمـرکات داخلـی و بیـن المللی-گشـایش اعتبـارات و ال سـی نـزد بانـک ها -برگزاری سـمینار و همایش و نمایشـگاه و دوره های آموزشـی در زمینه فعالیت شـرکت- صادرات و 
واردات و خریـد و فـروش کلیـه کاالهـا و خدمـات مجـاز بازرگانی و انجام اموریکه با موضوع شـرکت مربوط باشد-شـرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتـی - دریافت وام و 
تسـهیالت از بانک ها-اخذ نمایندگی از شـرکت های داخلی و خارجی- اعطای نمایندگی به سـایر اشـخاص حقیقی و حقوقی –برپایی غرفه و شـرکت در نمایشـگاه های داخلی و 
خارجـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان کرمان ، شهرسـتان انار ، بخش انار ، شـهر 
امین شـهر، محله قائم ، خیابان امام حسـین ، کوچه امام حسـین ۸ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپسـتی 77۴۸113۵7۸ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای امین زندیه به شـماره ملی ۰۰77۴1713۵ دارنده 1۹۸۰۰۰۰۰ ریال سـهم الشـرکه خانم حکیمه حسـنی نسـب به شـماره ملی 
3۰۴۰1211۵۴ دارنده 2۰۰۰۰۰ ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین زندیه به شـماره ملی ۰۰77۴1713۵و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت نایب رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانم حکیمه حسـنی نسـب به شـماره ملـی 3۰۴۰1211۵۴و به سـمت رئیـس هیئت مدیره بـه مدت نامحـدود دارندگان حـق امضا : کلیـه اوراق و 
اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه هـای عـادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شـرکت معتبر 
مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیر االنتشـار پیام ما جهـت درج آگهی های شـرکت تعیین گردیـد. ثبت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخـذ و صدور 

پروانـه فعالیـت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری انار
)۸۰۴۰2۹( 

ــه  ــه ب ــاد نمون ــود آب ــال شــهر محم ــات هندب ــرات موسســه هی ــی تغیی آگه
ــه اســتناد صورتجلســه  شــماره ثبــت 1039 و شناســه ملــی 14008454066 ب
ــه  ــورخ 1398،09،20 و تائیدی ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم مجم
شــماره 6237 ، 214 ، 98، ص مــورخ 1398،11،19 اداره کل ورزش و جوانــان 
ــو  اســتان قزویــن تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1. آقــای رحیــم رحیــم ل
ــی 0453487750  ــد مل ــی ک ــری درگ ــم مه ــی 4310135536 و خان ــد مل ک
ــه  ــاب ک ــال انتخ ــدت 4 س ــرای م ــره ب ــت مدی ــای هیئ ــمت اعض ــه س ب
ــه ســمت مدیرعامــل و  ــی 4310135536 ب ــد مل ــو ک ــم ل ــم رحی ــای رحی آق
رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم مهــری درگــی کــد ملــی 0453487750 بــه 
ــی  ــه اســدی کــد مل ــاب ال ــای ب ــره و آق ــت مدی ــب رئیــس هیئ ســمت نائ
4390948581 نــام پــدر خــداوردی متولــد 1358،05،01 بــه ســمت خزانــه دار 
) خــارج از هیئــت مدیــره ( و آقــای اکبرباقــری کــد ملــی 5889661035 نــام 
پــدر لطــف الــه متولــد 1357،09،10 بــه ســمت دبیــر ) خــارج از هیئــت مدیــره 
( همگــی بــه نشــانی اســتان قزویــن ، شهرســتان قزویــن ، بخــش مرکــزی ، 
شــهر محمودآبادنمونــه، مجتمــع ادارات ، خیابــان 24متــری ، خیابــان بســیج 
، پــاک 0 ، طبقــه همکــف مــاده 3 کــد پســتی 3413194387 بــرای مــدت 
4 ســال انتخــاب گردیدنــد. 2. کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه 
ــا امضــاء  ــروات – قراردادهــا عقــود اســامی ب از قبیــل چــک – ســفته – ب
رئیــس هیئــت مدیــره و خزانــه دار همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
1912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )803599( 

آگهی مزایده اجاره 
چاپخانه اتحاد )نوبت اول(

1903

ــه  ــع دســتی و گردشــگری در نظــر دارد محــل اســتقرار چاپخان ــراث فرهنگــی، صنای اداره کل می
اتحــاد ســابق بــا کاربــری موسســه فرهنگــی بــا محوریــت کتــاب فروشــی ملکــی اداره کل میــراث 
ــه  ــی ب ــده عموم ــق مزای ــل را از طری ــخصات ذی ــا مش ــگری ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ

اجــاره بگــذارد.
کلیــه متقاضیــان حقیقــی یــا حقوقــی می تواننــد براســاس ایــن برگــه آگهــی، تــا تاریــخ 99/01/17 

جهــت شــرکت در مزایــده از طریــق ســامانه ســتاد اقــدام نماینــد.

ــت 99/01/17  ــان وق ــا پای ــخ 98/12/25 ت ــود را از تاری ــنهادات خ ــد پیش ــان می توانن متقاضی
ــتاد  ــامانه س ــاز در س ــورد نی ــدارک م ــودن م ــه نم ــد از ضمیم ــق بع ــخص و دقی ــغ مش ــه مبل ب

ــد. ــذاری نماین بارگ
جلســه بازگشــایی پاکت هــا در روز دوشــنبه مــورخ 99/01/18 ســاعت 10 صبــح در دفتــر 
ــه  ــاز ب ــان مج ــمی آن ــدگان رس ــا نماین ــدگان ی ــنهاد دهن ــه پیش ــردد ک ــزار می گ ــرکل برگ مدی

شــرکت در ایــن جلســه می باشــند.
صــرف شــرکت در مزایــده و ارائــه پیشــنهاد، ایجــاد حــق بــرای شــرکت کننــده و ایجــاد تکلیــف و 
یــا ســلب اختیــار بــرای اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان قزویــن 
ــه  ــت ب ــا عنای ــررات و ب ــط و مق ــوب ضواب ــد در چارچ ــاز می باش ــن اداره کل مج ــد و ای نمی نمای

صرفــه و صــاح دولــت، هــر یــک از پیشــنهادها را قبــول و یــا رد نمایــد.
شناسه اگهی  804755

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

مساحت 
میزان سپرده موقعیت ملککاربری)مترمربع(

)ریال(
قیمت کارشناسی 

)ریال(

250
کاربری فرهنگی 
و فروش خدمات 

فرهنگی

خیابان سپه، 
جنب سر در 

عالی قاپو
30/000/000----

نگاهنگراننسلهایآیندهرابامصرف
بهینهآببهآرامشتبدیلکنیم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ممنوعیت صیدماهی در خلیج فارس صحت ندارد
مدیرعامل تعاونی صیادان بندرگناوه گفت: ممنوع شدن صید ماهی در خلیج فارس که بمنظور پیشگیری از بیماری کرونا در سطح 
شهر شایع شده صحت و واقعیت ندارد.عبدهللا بویراتی درگفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسالمی افزود: هنوز تصمصمی در ارتباط 

با ممنوع شدن صید ماهی اتخاذ نشده و صیادان می توانند بدون دغدغه به دریا بروند.وی اظهارداشت: باتوجه به متالطم شدن 
دریا در این هفته جهت حفظ سالمت صیادان اجازه خروج به آنان تا شرایط مناسب جوی داده  نمی شود.

ــات ســفر خراســان  ــی خدم ــر ســتاد اجرای دبی
رضــوی بــا اشــاره بــه وضعیــت قرمــز و شــرایط 
ــت  ــت: فعالی ــوی گف ــان رض ــراری خراس اضط
ــع  ــتان تاب ــگری اس ــات گردش ــز و تاسیس مراک
ــا  ــگیری از کرون ــتاد پیش ــی و س ــرات وزارت نظ
ــا  ــدادی از واحده ــود، تع ــد ب ــتان خواه در اس
 بــرای تعطیلــی اعــالم آمادگــی کــرده انــد.
ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان 
ــن  ــالم ای ــا اع ــر اب رضــوی، ابوالفضــل مکرمی ف
خبــر افزود: دســتورالعمل پیشــگیری از ویروس 
تاسیســات گردشــگری  تمامــی  بــه  کرونــا 
شــود. مــی  اجــرا  و  شــده  ابــالغ   اســتان 
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی خراســان رضــوی ادامــه داد: بــا تشــدید 
نظــارت، 1۵۰ بــازرس، وضعیــت تاسیســات 
مــی کننــد.« رصــد  را  اســتان   گردشــگری 
ــال  ــا س ــه ب ــرد: در مقایس ــار ک ــر اظه مکرمی ف
گذشــته در چنیــن بــازه زمانــی)دو هفته گذشــته 
و از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا(، ۵2 درصــد 

ــاهد  ــتان را ش ــه اس ــافر ورودی ب ــش مس کاه
هســتیم.  همچنیــن همان طــور کــه از قبل اعالم 
شــده، مســافران ورودی از راه آهــن، فــرودگاه و 
ترمینــال نیــز مــورد کنتــرل و تب ســنجی قــرار 
ــه  ــهد روزان ــافربری مش ــه مس ــد، پایان می گیرن
ســه بــار ضدعفونــی و گندزدایــی می شــود 
و فــروش بلیــت اینترنتــی شــده و نیــازی 
 نیســت افــراد بــه پایانه هــا مراجعــه کننــد.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   مدیــرکل 
صنایــع  دســتی خراســان رضــوی، تصریــح کــرد: 
در حــال حاضــر تعــداد 7۸ رام قطــار ورودی بــه 
مشــهد در راه آهــن بــه 11 رام کاهــش پیــدا کــرده 
ــوده  ــش ب ــن بخ ــی در ای ــش فاحش ــه کاه ک
اســت، در فرودگاه هــا نیــز کاهــش ســفر و 
تعــداد مســافران را شــاهد هســتیم و مســافران 
شــخصی نیــز بیشــتر بیــن شهرســتان های 
اســتان در حــال جابه  جایــی هســتند کــه از 
طریــق ورودی هــای اســتان چــک و کنتــرل 

می شــوند.

خراسان رضوی در وضعیت قرمز، آمادگی 
 برای تعطیلی واحدهای اقامتی

با همت شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان :

خریداری اقالم مورد نیاز بخش کرونای 
بیمارستان مسجدسلیمان 

خریداری اقالم مورد نیاز بخش كرونای بیمارسـتان مسجدسـلیمان به همت نفت و گاز مسجدسلیمان 

ــت  ــن وضعی ــی آخری ــه بررس جلس
درمــان  و  بهداشــت  بخــش 
خصــوص  در  مسجدســلیمان 
بیمــاران  از  نگهــداری  و  پذیــرش 
مبتــال بــه ویــروس کرونــا بــا حضــور 
تعــدادی از اعضــای شــورای تأمیــن 
ــرداری  ــه میزبانــی شــرکت بهــره ب ب

ــزار  ــلیمان برگ ــت و گاز مسجدس نف
شــد .

انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
در  دســلیمان  مســج  شهرســتان 
تقدیــر  ضمــن  جلســه  ابتــدای 
همراهــی  و  بــودن  کار  پــای  از 
در  نفــت  صنعــت  همیشــگی 

ــن  ــی ، از ای ــات  عموم ــه خدم ارائ
ــت  ــرد در جه ــت ک ــرکت درخواس ش
بابــت  از  عمومــی  نگرانــی  رفــع 
ــزات  ــالم بهداشــتی و تجهی ــود اق نب
صــورت  را  اقداماتــی  درمانــی 

. بخشــد 
علــی اســکندی با اشــاره بــه خدمات 

ــت و گاز مسجدســلیمان  شــرکت نف
شــیوع  و  پیشــگیری  جهــت  در 
ویــروس کرونــا گفــت : درخواســتم 
ــاز  ــورد نی ــالم م ــه اق ــن اســت ک ای
جهــت پیشــگیری و ارائــه خدمــات 
کمــک  بــا  عمومــی  و  تخصصــی 
ایــن شــرکت خریــداری و بــرای 
ــوم  ــه عم ــگان ب ــات رای ــه خدم ارائ
ــت بهداشــت  ــه مدیری شــهروندان ب
گــذار شــود . و درمــان شهرســتان وا
ــرداری  ــره ب ــرکت به ــل ش مدیرعام
نیــز  مسجدســلیمان  گاز  و  نفــت 
بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی  طــی 
اقــالم  از  تعــدادی  خریــداری 
ــاز از  پزشــکی و بهداشــتی مــورد نی
ــال  ــای دیجیت ــب ســنج ه ــه ت جمل
آب   - الــکل   - متــر  اکســی  و 
ــاش  ــه پ ــای م ــتگاه ه ژاول - دس
ــن  ــت : ای ــتی گف ــی و دس خودروی
ایــن  شــیوع  زمــان  از  شــرکت 
ویــروس در کنــار ســایر ســازمان 
هــای دولتــی اقدامــات پیشــگیرانه 
ای را در جهــت مقابلــه بــا شــیوع و 
ــورت  ــا ص ــروس کرون ــترش وی گس

بخشــیده اســت .
مهنــدس قبــاد ناصــری افــزود : 
ــرای  ــه ب ــم ک ــن را داری ــی ای آمادگ
ــی و جســمانی  ــظ ســالمت روان حف
حــد  تــا  عزیزمــان  شــهروندان 
امــکان از تــوان مالــی و تجهیزاتــی 

ــم . ــتفاده کنی ــان اس م
ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داشــتن  اختیــار  در  بــا  شــرکت 
ــًا  ــر پرســنل و تقریب حــدود ۴۰۰۰ نف
16۰۰۰ نفــر بــا احتســاب اعضــای 

ی  جامعــه  بزرگتریــن  خانــواده 
اداری ایــن شــهر محســوب مــی 
ســالمتی   : کــرد  تصریــح  شــود 
از  اعــم  شــهروندان  تــک  تــک 
بــرای  غیرشــرکتی  یــا  شــرکتی 
مــا مهــم و حیاتــی اســت چــرا 
ــنل  ــی از پرس ــدن یک ــال ش ــه مبت ک
ایــن شــرکت یــا بالعکــس یکــی از 
ــانی  ــه آس ــد ب ــی توان شــهروندان م
تعــداد  شــدن  درگیــر  موجــب 
ــردد . ــه گ ــاد جامع ــیعی از آح وس
مهنــدس ناصــری ادامــه داد : از 
ــأت  ــت از هی ــه نیاب ــا و ب ــن ج همی
مدیــره ی شــرکت بهــره بــرداری 
بــه  مسجدســلیمان  گاز  و  نفــت 
مدیریــت  و  دادســتان  آقــای 
شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت 
تأمیــن  بــرای  دهــم  مــی  قــول 
پیشــگیرانه  وســایل  و  تجهیــزات 
، مراقبتــی و درمانــی الزم جهــت 
ــا ایــن ویــروِس منحــوس  مقابلــه ب
ــی  ــت روان ــن امنی ــت تأمی و در نهای
و بهداشــتی و درمانــی جامعــه از 
ــم  ــذار نخواهی ــچ کوششــی فروگ هی

ــرد . ک
بخــش  مدیــران  از  وی همچنیــن 
ــرکت  ــن ش ــی و کاالی ای ــای مال ه
درخواســت کــرد بــا رعایــت ضوابــط 
اداری و مالــی اقــالم مــورد نیــاز 
بخــش  ی  شــده  درخواســت  و 
ســریع  در  درمــان  و  بهداشــت 
ــداری و  ــن خری ــان ممک ــن زم تری
بــرای ارائــه خدمــت رایــگان بــه 
ــرار  ــا ق ــار آنه ــهروندان ، در اختی ش

گیــرد .

وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اره
نام رقبهشم

مشخصات ثبتی

ان
ست

هر
مساحت به مترمربعحدود اربعهش

بخش پالک اصلیپالک فرعی
مساحت مغربجنوبمشرقشمالثبتی

مستثنیات
مساحت 
مساحت کلمنابع ملی

محدود است به اراضی پالک67-اصلی بنام ده نخودی واراضی محدود است به اراضی پالک8-اصلی بنام دودرهبافت10743ده ماران1
محدود است به اراضی پالک105-اصلی بنام جوکار شفیع وپالک104-اصلی محدود است به اراضی پالک108-اصلی بنام کهکموئیهپالک65-اصلی بنام گزنگوئیه

51000569000620000بنام باقر آباد

محدود است به اراضی پالک271-اصلی  بنام جویوئیه وپالک270-اصلی محدود است به اراضی پالک276-اصلی بنام خطبامحدود است به اراضی پالک276-اصلی بنام خطبامحدود است به اراضی پالک275-اصلی بنام ترهخونبافت27443ده درک2
115000*115000بنام پروان

چشمه سبز-اردویازارو غیره3
1و 2 و 7 و 10 و 11و 13و 14 
و سایر پالکهای اصلی واقع 

در محدوده
213000020200004150000محدود است به اراضی پالک3-اصلی بنام نهر میانمحدود است به اراضی ملی پالک426-اصلی بخش43کرمانمحدود است به اراضی ملی پالک426-اصلی بخش43کرمانمحدود است به اراضی پالکهای 283و285-اصلی بنامهای جفریز وگودسنگیبافت43

محدود است به رودخانه واراضی پالک5-اصلی بنام باغ شیخ محدود است به اراضی پالک4-اصلی بنام رودبار وپالک6-اصلی بنام باغ گردانبافت10443و 165باقرآباد4
محدود است به اراضی پالک105-اصلی بنام جوکار شفیع واتالل واراضی محدوداست به اراضی پالک107-اصلی به نام ده ماران وپالک6-اصلی بنام باغ گردان

6500014050001470000پالک428-اصلی

گلوسرخوئیه5

کلیه فرعیات 
واقع در محدوده

3100006900001000000محدود است به رودخانه زردشت واراضی پالک240-اصلی بنام ارکانمحدود است به جدول اراضی پالک232-اصلی بنام اردابینمحدود است به اراضی ملی پالک446-اصلی ورودخانه خروسومحدود است به اراضی ملی پالک446-اصلی وپالک230-اصلی بنام دهنوبافت23140

8500015000100000محدود است به اراضی پالک271-اصلی بنام جویوئیهمحدود است به اراضی پالک272-اصلی بنام گنبدماهوئیهمحدود است به اراضی پالک287-اصلی بنام آبادکوهیمحدوداست به اراضی پالک276و274-اصلی بنامهای خطبا وده درکبافت27343در باداموئیه6

محدود است به اراضی دهنوواتالل ومنابع ملی پالک425-اصلی محدود است به اتالل سبز واراضی پالک12-اصلی بنام گرومیرابولبافت5243چرخه بید7
1500010150001030000محدود است به اراضی پالک53-اصلی بنام قاسم آباد واتالل سبزمحدود است به اراضی پالک63-اصلی بنام ابلق آبادوراه سفید ابراهیمیبنام گالبدان

به اراضی پالکهای 218 و219-اصلی بنامهای ارزنجان ودهنووجدول مزرعه بافت22040و221بهجرد علیا وسفلی8
مذبور

محدود است به جدول مزرعه مذبورواراضی پالکهای 201و202بنامهای 
44500028450003290000به رودخانه خروسوواراضی پالکهای218و222بنامهای سفته وارزنجانبه اراضی پالک227-اصلی بنام مشکوئیهصالح آبادوده رضا

54000021800002720000به اراضی پالکهای 110و109بنامهای ریگ آبادوگهرجوئیهبه رودخانه واراضی پالکهای59و61 بنامهای اندردری وباغ فقرابه اراضی پالکهای55و61و59بنامهای سفید ابراهیمی،اندردری وباغ فقرابه اراضی پالکهای69و64و52بنامهای چشمه ومزرعه گودباغ وگیوگروچرخ بیدبافت6243و63ابلق آباد وسفته9

255000125000380000به اراضی پالکهای270و267بنامهای پروان وچانگوئیهبه اراضی پالک274-اصلی بنام ده درکبه اراضی پالکهای 282و276بنامهایهنکائی،چمن سرخ وخطبابه اراضی پالک277-اصلی بنام درشنوئیهبافت27543و391تره خون10

6125006875001300000به اراضی پالکهای 112و110بنامهای بهکن سفلی وریگ آبادبه اتالل ومنابع ملی موردران واراضی پالک448بنام طاهونه قاضیبه اراضی پالکهای 55و60بنامهای سفیدابراهیمی وسندقوئیهبه اراضی پالکهای63و62بنامهای ابلق آبادوسفتهبافت5943و61اندردری وباغ فقرا11

11400035660003680000به اراضی پالک278-اصلی بنام دیجوئیهبه اراضی پالکهای 282و277بنامهای هنکایی ودرشنوئیهبه اراضی پالک281-اصلی بنام پای کمربه اتالل ومنابع ملی پالک430بنام مرتع سیف الدینبافت28043سفیدمرغوئیه12

43000042450004675000به اتالل ومنابع ملی پالک428بنام مرتع حاج قلندربه اتالل ومنابع ملی پالک428بنام مرتع حاج قلندربه رودخانه واراضی پالکهای61و269بنامهای باغ فقرا وموردرانبه اراضی پالکهای113و110بنامهای چشمه جوکاروریگ آبادبافت11143و112قوزان وبهکن سفلی13

114وپالکهای اصلی واقع بهکن علیا وخال چمن14
16400029660003130000به اتالل ومنابع ملی پالک 428بنام مرتع حاج قلندربه اراضی پالک112بنام بهکن سفلی واراضی ملیبه اراضی پالک112بنام بهکن سفلی واراضی ملیبه اتالل ومنابع ملی پالک 428بنام مرتع حاج قلندربافت43در محدوده

6300014667681529768به اراضی ملی پالک55بنام سفید ابراهیمیبه اراضی پالک448و58بنامهای طاهونه قاضی وسرقوچانبه اراضی پالک42-اصلی بنام کهن آویزبه اراضی پالکهای55و50بنامهای سفید ابراهیمی وهارموئیهبافت4943چناروئیه15

7500072475007322500به اراضی پالکهای 60و55بنامهای سندقوئیه وسفیدابراهیمیبه اراضی پالک213بنام قوچانبه اراضی پالک41بنام ده شولبه اراضی پالکهای49و42بنامهای چناروئیه وکهن آویزبافت5843سرقوچان16

17000011700001340000به اراضی پالکهای 43و47بنامهای کهن آب وبره کلنگبه اراضی  پالکهای 39و44بنامهای باغ میروباغ خشکبه اراضی پالکهای 29و45بنامهای خادمی وانگوریبه اراضی 25-اصلی بنام ده ساجربافت4643و92چشمه ساردره رود17

36000564000600000به اراضی پالک107بنام ده مارانبه اراضی پالک66بنام ده لنگانبه اراضی پالک66بنام ده لنگانبه اراضی پالک68بنام چشمه کل کوهیبافت6743ده نخودی)نخودکار(18

11500041350004250000به اراضی پالکهای 8و7بنامهای دودره وقنات زیبنگ چشمه سبزبه اراضی پالکهای53و9و69بنامهای قاسم آباد،ده عالءالدین وچشمه گودباغبه اتالل ومنابع ملی پالک 425بنام مرتع گالبدانبه اراضی پالک یک اصلی بنام چشمه سبزبافت1243گرومیرابول)گهروئیه(19

650030435003050000به اراضی پالک64بنام گیوگربه اراضی پالک63 بنام ابلق آبادبه اراضی پالک52بنام چرخ بیدبه اتالل ومنابع ملیبافت5343قاسم آباد20

191000134000325000به اراضی پالک48بنام باغ احمدبه اراضی پالکهای 42و41بنامهای کهن آویزوده شولبه اراضی پالکهای 46و43بنامهای کهن آب ودره رودبه رودخانه واراضی پالک25بنام ده ساجربافت4743بره کلنگ21

60000362500422500به اراضی پالک109بنام  گهرجوئیه واراضی جوکاربه اراضی پالک109بنام  گهرجوئیه ورودخانهبه اراضی پالک65بنام گزنگوئیهبه اراضی پالک108بنام ده مارانبافت10843کهکموئیه22

10000590000600000به اراضی تل سبزبه اراضی پالک112بنام بهکن سفلیبه اراضی پالک112بنام بهکن سفلیبه اراضی پالک114بنام بهکن علیابافت11343مزرعه وچشمه جوکار23

90000033000004200000به اتالل ومنابع ملی برسیاه ومرتع شیخ معروفبه اراضی پالک191بنام کهن فیروزواراضی منوئیه،چشمه خشک واتالل ومنابع ملیبه رودخانه واراضی مورگسوئیه،باغ مورگسی ومنابع ملی مرتع سغنگبه اراضی پالکهای195و196بنامهای آمرودی وکهن زارچ واتالل منابع ملیبافت19443و305برسیاه وچشمه ساربرسیاه24

123522528123522528*به اراضی باقیمانده پالک279بنام مراتع ارزوئیهبه اراضی پالک283بنام مراتع اله آباد ارزوئیهبه اراضی پالک7فرعی از 280بنام مراتع دامنه قادر آبادبه اراضی پالک287بنام مراتع چاه سرخ وگیجوئیهارزوئیه27941باقیمانده جنگل ومرتع وعلیا ارزوئیه25

21729175398837757174به اراضی پالکهای هنگر وروسکین وصغدینبه اراضی پالک بنوئیهبه اراضی پالکهای کلیدره وگردوسلو وباغ بهادربه اراضی پالکهای آشیانه زر وکلیدرهرابر12342خمرودی)خمرودوئیه(26

129725462222591947به اراضی پالکهای 5337و7029 بخش20به نامهای توتک وکهن دوشانبه اراضی پالک5335 بخش 20بنام کهن سفیدبه اراضی پالک5339 بخش20بنام کهن بیدبه اراضی پالک7028 بخش20بنام ذرتوئیهبردسیر533820باغ چنار)چناروئیه(27

2217730032833025460به اراضی پالک گورکینبه محدوده مرز شهرستان رابربه اراضی پالکهای 24و25و27 بخش21وپالک باغ بهادربه اراضی پالکهای 24و25و27 بخش21وپالک گورکینبردسیر98221گراز خفت28

*اکبرآباددیوان بیگی29
-4336-4335-4334
-4338-4314-4327

4354-4335
232866*232866به اراضی مشاعی اکبر آباد دیوان بیگیبه اراضی مشاعی اکبر آباد دیوان بیگیبه اراضی کهمکان واراضی مشاعی اکبرآباد دیوان بیگیبه اراضی کهمکان وپالکهای 5069و5070سیرجان36

118894710595072248454به اراضی  دارای سابقه محمود آباد شامل پالکهای5025و5058و5059و5060به اراضی پالک6518به اراضی پالک6501به اراضی پالک6500 ومفروزات خیرآبادسیرجان34037*باقیمانده محمودآبادسادات30

4608620*4608620به اراضی اسالم آبادجدید ومحمودآباد درویشبه اراضی وباغات حسین آباد عبدالتقیبه اراضی وباغات قاسم آبادبه اراضی وباغات رکن آباد،اکبرآباد ورشته قنات ابراهیم آبادسیرجان373337*کاظم آباد31

1069812505451120357به اراضی  ایزد آبادشریفبه اراضی  پالک 5073 بخش36به اراضی جنوب بلوردبه اراضی جنوب بلوردسیرجان361636و95073-10-11-13-31باقیمانده باغ شریف32

حسن آباد33

کلیه فرعیات 
درمحدوده

1398911*1398911به اراضی شهرآباد ودولت آبادبه اراضی دولت آباد وقریه نوش آبادبه اراضی مهدی آباد وشاهرخ خانبه اراضی دهن آباد وهرمزآبادویوسف آبادرفسنجان18779

730000160000890000به اراضی پالک11202بنام خالق آباد نوق بخش10کرمان به اراضی پالکهای 15072لغایت 15076بخش10بنام بهرمانبه اراضی باقر آبادبه اراضی حسین آباد نوقرفسنجان1502810یحیی آباد نوق34

کلیه پالکهای اصلی واقع شمال رودخانه کاروانگاه35
37220463722046*به مرزتقسیمات کشوری استان یزد واراضی ملی پالک150 بخش16کرمانبه اراضی ملی پالکهای149و150 از بخش 16کرمانبه اراضی ملی پالک356 بخش16کرمانبه مرزتقسیمات کشوری استان یزدکوهبنان16در محدوده

کلیه پالکهای اصلی واقع اراضی ملی ده علی تا فتح آباد36
1226206212262062*به اراضی ملی پالک169 بخش17 بنام حصومند ومرز تقسیمات استان یزدبه اراضی ملی پالک85و87 اصلی بخش 17بنام فتح آبادبه اراضی ملی پالک131 بخش 17بنام قلعه علیبه اراضی موات پالکهای143و164 از بخش17کرمانکوهبنان17در محدوده

سرمیدان آقاجانی و مراد خانی37
676 لغایت827 و 892 

لغایت1029 و کلیه پالکهای 
اصلی دیگر واقع در محدوده

به اراضی پالکهای 1550و1032لغایت1037و1038لغایت1071و477لغایت492 بم33
به اراضی پالکهای1031و1030و881لغایت891و4فرعی از667و1فرعی 1030به نامهای به اراضی پالکهای 665و599لغایت663بخش33به نامهای توکل آباد وبیدانبه رودخانهبه نامهای دهنو،میان بیگی،قربانی وطاغوئیه

10176561343441152000کهن صفا،قاسمیه،صولوئیه کچه ودیمچوئیه ونهالستان منابع طبیعی

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و 
مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی 

قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۷1/۷/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب ۷1/12/1۶ هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره ۷۰۴/1۰۰/۹۰ مورخ ۷2/2/2۷ سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
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 پرواز اندازه آدمو برمال می کنه 
 هرچي باالتر میری

باال و باالتر ميری دنيا از ديد تو بزرگتر 
ميشه، و تو از ديد دنيا کوچکتر

فیلم: شوق پرواز

دیالوگ

 گوئی بت من چون ز شبستان بدر آید
 حوریست که از روضٔه رضوان بدر آید

 دیگر متمایل نشود سرو خرامان
 چون سرو من از خانه خرامان بدر آید

 هر صبحدم آن ترک پری رخ ز شبستان
 چون چشمٔه خورشید درخشان بدر آید

 آبیست که سرچشمه اش از آتش سینه ست
 اشکم که ازین دیدٔه گریان بدر آید

 تا کی کشم از سوز دل این آه جگر سوز
 هر چند که دود از دل بریان بدر آید

 شرطست نه بر چشمه که بر چشم نشانند
 مانند تو سروی که ز بستان بدر آید

 زینسان که دلم در رسن زلف تو آویخت
 باشد که از آن چاه ز نخدان بدر آید

 گر نرگس خونخوار تو خون دل من ریخت
 شک نیست که بس فتنه ز مستان بدر آید

 از کوی تو خواجو بجفا باز نگردد
بلبل چه کند گر ز گلستان بدر آید

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

درباره مراسم نوروز سال
 ۴۰1 پيش از ميالد

دربـار هخامنشـي ايـران در مـارس ۴۰1 پيـش 
از ميـالد، يـك هفتـه مانـده بـه نـوروز تصميـم 
در  كشـور  قرارداشـتن  دليـل  بـه  كـه  گرفـت 
لبـه پرتـگاه جنـگ داخلـي ناشـي از مخالفـت 
شـدن  شـاه  بـا  )جوانتـر(  كوچـك  كـوروش 
بـرادرش اردشـير دوم، مراسـم نـوروز آن سـال 
بـه طـور خصوصـي برگـزار شـود و مراتـب بـه 
مراسـم  شـود كـه  داده  اطـالع  بـزرگان کشـور 
عمومـي در دربار برگزار نخواهد شـد. سـاختمان 
تخـت جمشـيد هنـوز کامـال پایـان نیافتـه بـود 
و دربـار ازجملـه تـاالر پذیرایـی در گوشـه اي از 
آن کـه کار سـاختمانی اش تکمیـل شـده بـود 

جـاي داشـت.
  كـوروش كوچـك )جونيـور _ عنوانـي اسـت 
در برابـر كـوروش بـزرگ( فرمانـرواي آناتولـي 
و ايونـي كـه خـود را شايسـته تـر از بـرادر مـي 
دانسـت كـه بـه پادشـاهي انتخـاب شـده بـود 

در هميـن سـال بـا سـپاهي از جملـه ده هـزار 
ِمرسـِنر )نظامـي اجيـر( يونانـي عـازم جنـگ با 
بـرادر شـد كـه در كاناكسـا )جنوب غربـي عراق 

امـروز( شكسـت خـورد و جـان باخـت.
كـه  نویسـنده  و  يونانـي  ژنـرال  »گزنفـون« 
مرسـنرهای خـود را از میدان ايـن جنگ ـ از راه 
ُكردسـتان )شـمال عـراق امـروز( بـه وطـن باز 
گردانيـد كتابـي در ايـن زمينه نوشـته كـه عنوان 
آن را »عقـب نشـيني ده هزارنفري« گذارده اند.
تخـت  عمومـي  پذيرايـي  تـاالر  بـاال،  عكـس 
جمشـيد را در وضعيت موجود نشـان مي دهد. 
از نـوروز آن سـال  ايـن تـاالر پیـش  سـاختن 
پایـان یافتـه بـود. اعضـاي خاندان هخامنشـي 
هـر كجـاي كشـور كـه بودنـد نـوروز و بهـار را در 

تخـت جمشـيد بسـر مـي بردنـد.

نافرماني فرمانداران 
سيستان و کابل

شـانزدهم مـارس 27۹ ميالدي بهرام دوم شـاه 
ساسـاني ايـران كـه بـراي گوشـمالي فرمانـدار 

سيسـتان بـه ايـن ايالت رفتـه بود به مناسـبت 
را كـه  فرمانـدار  پـوزش  نـوروز،  بـودن  نزديـك 
سـر بـه نافرمانـي برداشـته بـود پذيرفـت، او را 
بخشـيد و عنوان »سـكان شـاه« داد و سـپس 
بـراي تنبيـه فرمانـدار كابل رهسـپار ايـن منطقه 

. شد
فرمانـدار سيسـتان در سـال 276 ميالدي پس 
از شـنيدن خبـر قتـل بهـرام يکـم )پـدر بهـرام 
دوم( و آشـفتگي اوضـاع پايتخـت )تيسـفون( 
دسـت بـه نافرمانـي زده بـود و فرمانـدار منطقه 

كابـل را هـم تشـويق بـه ايـن كار كـرده بود.
پـس از رسـيدن بهـرام دوم بـه کابـل، نيروهاي 
فرمانـدار حاضـر بـه جنـگ بـا سـربازان شـاه و 
بـرادر كشـي نشـدند و بـراي فرمانـدار راهي جز 
تسـليم شـدن و عذرخواهـي نمانـده بـود. بهرام 
دوم در كابـل بـود كه شـنيد روميـان از دوري او 
از پايتخت سـوء اسـتفاده و در صدد عبور از رود 
فـرات برآمـده انـد كـه باشـتاب به غرب كشـور 
بازگشـت و روميـان پـس از شـنيدن ايـن خبـر 

دسـت به عقـب نشـيني زدند.
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کتاب 

کتـاب پیالـه ای چـای بنـوش کتابـی  سـت پـر از لحظـه  های 

سرخوشـی. داسـتان  هایـی خیلـی  کوتـاه کـه هـر کـدام مثـل 

پیالـه  ای چـای، طعـم اصیـل داسـتان ایرانـی را بـا خـود دارنـد.

ایـن کتـاب پیشـنهادی عالـی برای کسـانی  اسـت که همیشـه 

داسـتان خارجـی را بـه داسـتان ایرانـی ترجیـح می دهند.

این کتاب شامل 1۳۳ داستان کوتاه است.
چندیـن  و گاه  هسـتند  جملـه  یـک  هایـی کـه گاه  داسـتان 

پاراگـراف.

داستان های این کتاب شامل موضوعات 
مختلفی است از جمله:

عاشقانه

فرهنگی

اجتماعی

…

کتـاب پیالـه ای چـای بنـوش سـعی کـرده اسـت بـا نگاهـی 

جدیـد و طنزگونـه بـه مسـائل و رخدادهـای زندگـی نـگاه کنـد 

و آن هـا را در قالـب داسـتانی کوتـاه بازگـو کنـد.

کتـاب پیالـه ای چـای بنـوش نوشـته علـی کرمـی - کتـاب 

پیالـه ای چـای بنـوش از نشـر نـون

قسـمت هایـی از کتاب پیاله ای چای بنوش
بـا  را  پاسـخش  دیگـری  کجاسـت؟  مثـل  اینجـا  پرسـید 

اینجاسـت؟ مثـل  اینجـا  گفـت:  داد.  دیگـر  پرسشـی 

جـوان تـر کـه بـودم عشـق سـنگی بـود در دسـتانم کـه بـا آن 

شیشـه هـای خانـه ها را می شکسـتم. اما حاال عشـق سـخره 

ای سـت سـهمگین، فرونشسـته در اعماق اقیانـوس آرام تنم. 

ایـن چنیـن اسـت کـه سـیگار مـی کشـم، چـای مـی نوشـم، 

داسـتانی را روایـت مـی کنـم کـه در آن تو را دوسـت مـی دارم.

خـواب دیـدم میـان طوفانـی دلگیـر و تاریـک نشسـته ام… 

در دشـتی پـر خـاک و دفتـری مینویسـم کـه هـر ورقـش را 

بـاد مـی کَنـد و میـان غبـارِ افـق مـی بـرد. بیـدار کـه شـدم با 

خـود گفتم:هنـگام آن رسـیده روزهـای بهتـری از راه برسـند…!

او بـه دنیـا آمـده بـود کـه موفـق باشـد. مـن بـه دنیـا آمـده 

بـودم کـه بمیـرم. او موفـق شـد و ُمـرد. مـن هم موفق شـدم 

بمیـرم.

دنیـا پـر شـده از راننـده هـای پیـری که وسـط چهـارراه توقف 

کـرده انـد و محـو تماشـای گوشـه ای از آسـمان اند.

دوسـتت دارم، دوسـتت دارم، دوسـتت دارم، تـو نمـی خـوای 

دارم…  دوسـتت  دارم  دوسـتت  دارم؟  دوسـتت  بگـی:  بهـم 

دارد.  دوسـتم  مـی کنـد:  تکـرار  بنـد  یـک  و  نشسـته  اینجـا 

مهلـت نمـی دهـد مـن هـم بـه او همیـن را بگویـم. هیـچ کار 

نـدارد جـز اینکـه مـرا دوسـت بـدارد.

سـه روز و سـه شـب بـود کـه زن پشـت هـم بـی اینکـه غـذا 

بخـورد یـا دستشـویی بـرود یا بخوابـد غر مـی زد. عاقبت مرد 

کالفـه شـد و بـه زن توپیـد: خیلـی داری غـر مـی زنـی. زن 

بعـض کـرد و گفـت: خـب مـن غر نزنـم دیگـه خیلی سـاکتم! 

مـرد معتقـد بـود: ایـن جـور رفتارهـای زن غیـر طبیعی سـت. 

زن معتقـد بـود: خیلـی طبیعـی بـودن هـم دیگـر خیلـی غیـر 

سـت. طبیعی 

آن سـال هـا عـکاس خبـری بـودم. االن مـن یـک آدم سـاده 

ی بـی کارم کـه موسـیقی گـوش مـی دهـم و در خیابـان هـا 

قـدم مـی زنم.

پیاله ای چای بنوش 
 نویسنده: علی کرمی

انتشارات: نون

من با چشمان تو
اندوه آزادِی هزار پرنده ی بی راه را

گریسته بودم
و تو

نمی دانستی...
 

 سیدعلی صالحی

عکس نوشت

عکس:
 اعظم شادپور

سال گذشته در این تاریخ پیام  ما 
به » مسلمان کشی حاصل اسالم 

حراسی« پرداخته است.

فاطلو 
ترانه قدیمی کرمانی، با رویکرد گروه رستاک، 
بازآفرینی و به مناسبت ایام عید نوروز تولید 

شده است.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله کرگدن 2۴ اسفند منتشر شد.

پایتخت ۶
در ایام نوروز ۹۹ هر شب ساعت 22:1۵ از 

شبکه یک سیما پخش می شود.

تا عید
از 2۴ تا 2۹ اسفند ماه ساعت ۸:۴۵ 

پخش می شود. 

امارت شر
اثر مجتبا هوشیار محبوب منتشر شد.

رادیوفیلمکتاب

همه ی دلتنگی ها
 شامل زندگی نامه آلبرت کوچویی به قلم 
این گوینده رادیو و روزنامه نگار منتشر شد.

کتاب


