
شهرداری اختیارآباد

آگهی مناقصه عمومینوبت اول
 شــهرداری اختیارآبــاد در نظــر دارد انجــام کلیــه امــورات خدماتــی: پشــتیانی، فنــی و اداری خــود را شــامل: تنظیــب 

معابــر، آبیــاری درختــان و نگهــداری پــارک و فضاهــای ســبز شــهری ، جمــع آوری وحمــل زبالــه هــای شــهروندان از درب 
منــازل تــا محــل بازیافــت )واقــع در کیلومتــر ۱۰ ابتــدای جــاده کوهپایــه( و نگهبانــی و پیــش خدمتی ســاختمان هــای اداری 
و انجــام کلیــه امــورات غســالخانه و اپراتــوری و فروشــندگی جایــگاه CNG و اجرائیــات ســاختمان بــه مدت یکســال شمســی 
)۱2مــاه( از تاریــخ ) ۱399/2/۱ لغایــت ۱4۰۰/۱/3۱( بــه طــور یکجــا وبــه صــورت حجمــی بــه شــرکت هــای خدماتــی  واجــد 

شــرایط و دارای مجــوز رســمی از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از طریــق مناقصــه عمومــی واگذارنمایــد،

لــذا از کلیــه شــرکت هــای واجــد شــرایط و دارای رزومــه كاری و حســن  ســابقه کاری و بیمــه ای دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ 
نشــر نوبــت دوم ایــن اگهــی حداکثــر بــه مــدت یــک هفتــه )7( روز جهــت دریافت اســناد مناقصــه و اطــاع از شــرایط وجزئيــات کار 

بــه شــهرداری اختیارآبــاد ) امــور مالــی/ امــور قــرار دادهــا( بــه آدرس اختیارآبــاد -خیابان شــریعتی مراجعــه نمایند.
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند

شناسه اگهی 8۰936۱

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان جمعیت هالل احمر استان کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
جمعیـت هـال احمـر اسـتان کرمـان در نظـر دارد جهـت طراحـی و سـاخت یک 

دسـتگاه شـبیه سـاز زلزله با اهداف آموزشـی با شـرکتهای ذیصـاح قـرار داد منعقد نماید 
لـذا از شـرکت هـای دانش بنیان صنعتی و پیمانـکاری دعوت می گـردد در فراخوان این 
مناقصه از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و شـماره مناقصه 

۱۱99۰۰9۰3۱۰۰۰۰۰۱ شـرکت نماید
شرایط متقاضیان : کلیه شرکت های دانش بنیان صنعتی و پیمانکاری

مهلت دریافت اسناد:تا ساعت ۱9 روز دوشنبه مورخ 99/۱/25
مهلت قبول پیشنهادات : ساعت ۱9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/۱/25

شناسه اگهی 4۰5۰شناسه اگهی 809391

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی خدمــات را بــه 

شــرح جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت برگــزار نماید.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی https://www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم 
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ستاد روز یک شنبه99/۰۱/۱7 ساعت 7:۰۰ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: روز سه شنبه 99/۰۱/۱9 تا ساعت ۱9:۰۰ از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: روز شنبه 99/۰۱/3۰ تا ساعت ۰8:3۰ از طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز شنبه 99/۰۱/3۰ تا ساعت 9:۰۰ از طریق سامانه ستاد می باشد.

تاریخ اعتبار پیشنهادها: تا روز سه شنبه 99/۰2/3۰ تا ساعت 9:۰۰ می باشد.
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: 

کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی نبــش ســه راه هوانیــروز- شــماره تمــاس: ۰34-328۱65۰4-7 
اطاعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  ۰34-328۱65۰4-7 

ــاس: 4۱934-۰2۱ و  ــز تم ــامانه، مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج ــت جه ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــات س اطاع
 ۰34-325۱6۰55

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

12099009009000001
ایجاد زیرساخت های گردشگری مورد نیاز روستای تاریخی 

میمند 
950/232/00019/004/620/987

کرونا از زاویه های مختلف و 
درسهایی که گرفتیم

حریرچی:
وضعیت کرونا در تهران 

نگران کننده است
2

3

در روزهـای آخـر سـال 2019 میـادی چنـد مـورد از ابتـا بـه یک 
عفونت ویروسـی غیر عادی در شـهر ووهان که مرکز یک اسـتان 
مرکـزی چیـن بـا بیـش از 58 میلیـون جمعیـت اسـت، گزارش 

. شد
ایـن عفونـت کـه منشـاء آن یـک نـوع کرونـا ویـروس بـود بـه 
سـرعت در ایـن اسـتان گسـترش یافـت و روزانـه تعـداد زیـادی 
بیمـار جدیـد بـه آن مبتـا شـدند. ایـن بیمـاری خیلـی زود در 
چیـن بـه عنـوان یـک اپیدمی اعام شـد. ایـران و کـره جنوبی از 
اولیـن کشـورهایی بودنـد که بیمـاری در آنها باال گرفـت و با اولین 
گزارش مثبت آزمایشـگاهی از دو بیمار درگذشـته در شـهر قم، در 
روز چهارشـنبه 30 بهمـن 98 و دو روز قبـل از انتخابـات مجلـس 
شـورای اسـامی وجـود ایـن ویـروس در کشـور رسـما اعـام 
گردیـد. سـه هفتـه بعـد از آن در روز 11 مـارس 2020 )21 اسـفند 
98( بـا شـیوع بیمـاری در چندین کشـور از تمام قاره هـا، پاندمی 
یـا همه گیـری ویـروس کرونـا در جهان توسـط دبیر کل سـازمان 
جهانـی بهداشـت اعـام شـد. مـن در توئیتی در تاریخ 21 اسـفند 
98 نوشـتم ایـن بزرگتریـن بحران سـامت در ایران در صد سـال 
گذشـته اسـت؛ روز گذشـته دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد گفت 
ایـن بزرگتریـن بحران سـامت در دنیا پـس از جنگ جهانی دوم 
)75 سـال قبـل( اسـت. با این مقدمـه قصد دارم برخـورد با این 
مشـکل عالم گیر را بر اسـاس آنچه در دو ماه گذشـته در جلسـات 
کمیتـه بحـران و رؤسـای بخش هـای مجتمـع بیمارسـتانی امام 
خمینـی تهـران، ماقـات بـا مسـئوالن دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تهران، سـایت سـازمان جهانی بهداشت و سـخنرانی های دبیر کل 
ایـن سـازمان، رسـانه های داخلـی و خبرگزاری هـای بین المللـی، 
سـایت های معتبـر علمـی و شـبکه های اجتماعی دنبـال کردم، از 

زوایـای مختلـف بـا نـگاه جهانی بیـان کنم:
ایـن  مقابـل  در  بـود کـه  اولیـن گروهـی  درمانـی  سیسـتم   
مشـکل قـرار گرفـت. پزشـکان بـه عنـوان افـرادی که مسـئولیت 
مسـتقیم درمـان را بـر عهـده دارنـد، معمـوال بـه نتیجـه کار نـگاه 
می کننـد. وقتـی مـوج بیمـاری وارد شـد و تعـداد زیـادی افـراد 
نیازمنـد اقدامـات درمانـی بسـتری بـا خطـر انتقـال بیمـاری بـه 
بیمارسـتان ها مراجعـه کردنـد، پزشـکان بافاصلـه بـه فکـر ایجاد 
ظرفیـت بسـتری، تأمیـن تجهیـزات درمانـی و وسـایل حفاظـت 
پرسـنل و منابـع مالـی مـورد نیـاز افتادنـد. اتفاقـی کـه تقریبا در 
همـه دنیـا افتـاد و مـورد توجـه هـم قـرار گرفـت. روال معمـول 
از دیگـری  یکـی پـس  بیمارسـتان ها متوقـف شـد، بخش هـا 
تخلیـه و آمـاده پذیـرش بیمـاران کرونـا شـدند. پزشـکان نگـران 
سـر ریزشـدن بیمارسـتان ها، نداشـتن تخـت کافـی آی سـی یو، 
خسـتگی بیـش از حـد کادر درمانـی، بیمـار شـدن همـکاران و 
کمبود وسـائل بودند و هسـتند. آنها که مسـئول درمان مسـتقیم 
هسـتند فرصـت فکر کردن بـه کاهش ورودی بیمار و پیشـگیری 
از گسـترش اپیدمـی را ندارنـد امـا از عـدم احـداث تخـت کافـی 
بیمارسـتانی در گذشـته انتقـاد می کنند و از کسـانی کـه توجه به 
درمـان  را زیـر سـؤال می بردنـد می پرسـند بـرای این شـرایط چه 

دارند. پاسـخی 
کادر پرسـتاری و پیراپزشـکی جـزء مهـم دیگـر سیسـتم درمـان 
هسـتند کـه در ایـن شـرایط با تغییـر کار روتین و نیـاز به خدمت 

انس طا         1.618.210

مثقال طا     28.220.250

گرم طای 18  6.372.192

گرم طای 24   8.690.200

بهار آزادی      63.500.000

امامی          65.070.000

نیم       30.900.000

ربع         17.900.000

گرمی       9.800.000

دالر             158.390

یورو         172.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

تبلیغ و اجرای تور مسافرتی 
تخلف است

معاون گردشگری تاکید کرد: تبلیغ و اجرای هر 
نوع تور مسافرتی در وضیعتی که ویروس کرونا 

هنوز شیوع دارد، تخلف محرز است.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
9   تا  21دنبال کنید

دست بشویید ولی ۲۰ ثانیه آب هدر ندهید
محمد درویش عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور:

بـر اسـاس اعـام آمارهـا از سـوی ناسـا و سـازمان 
فضایـی اروپـا بـا شـیوع کرونـا و شـروع قرنطینـه 
و  اسـت  یافتـه  دی اکسـید کربـن کاهـش  میـزان 
و  شـوروی  سـقوط  حتـی  معتقدنـد  اقلیم شناسـان 
فروریختـن دیـوار برلین هم نتوانسـت مانند کرونا به 
کاهـش ایـن میـزان از دی اکسـید کربن منجر شـود، 
امـا زود اسـت از تغییـر اقلیـم حـرف بزنیـم. دیـر یا 
زود بـا شـروع دوبـاره فعالیت هـای بشـر بـه شـرایط 

قبـل بـاز می گردیـم
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امضای سند همکاری 
بین المللی برای 

احیای تاالب هامون
پروژه  »ارتقای مدیریت جامع 

منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم 
تاالب و حمایت از معیشت های 

جایگزین جوامع محلی در 
تاالب های هامون« میان سازمان 

حفاظت محیط زیست و برنامه 
عمران ملل متحد)یو ان دی پی( 

امضا شد.

۵۵۷۴۳ ابتال و ۳۴۵۲ 
مرگ ناشی از کرونا

در چهل و پنجمین روز از شیوع 
کرونا در کشور براساس اعام وزارت 

بهداشت تاکنون 55743 نفر به 
این بیماری مبتا شده اند که از 

این تعداد 3452 نفر فوت شده و 
۱9736 نفر بهبود یافته اند.
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س: 
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یادداشت  مهمان
علی جعفریان

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1697

یکشنبه 17 فروردین 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

اقلیم شناسان معتقدند 
حتی سقوط شوروی و 
فروریختن دیوار برلین 
هم نتوانست مانند کرونا 
به کاهش این میزان از 
دی اکسید کربن منجر شود

آیا کرونا روند 
تغییر اقلیم را کند 
خواهد کرد؟
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در بخـش کرونـا، افزایـش احتمالـی شـیفت ها، 
ضـرورت اسـتفاده از تجهیـزات حفاظـت فـردی و 
نگرانـی از انتقـال بیماری به خـود و خانواده روبرو 
شـدند. عـده ای از پرسـتاران فعـال در بخش هـای 
کرونـا در زمـان اسـتراحت هـم به منـزل نرفتند یا 
اهـل خانـواده خـود را به جـای دیگر فرسـتادند تا 
از ریسـک ابتـای آنهـا جلوگیـری کننـد بخصوص 
کـه ممکـن اسـت در مقاطعـی وسـائل حفاظـت 
اتفاقـی کـه  نباشـد؛  دسـترس  در  فـردی کافـی 
تقریبـا در تمـام دنیـا بـه درجاتـی بـروز پیـدا کرد 
جامعـه  حـال  ایـن  بـا  دارد.  ادامـه  همچنـان  و 
پرسـتاری بخصـوص در مراکـزی کـه از حمایـت 
کافـی پزشـکان برخـوردار هسـتند، بـا تـوان باال به 
کار ادامـه می دهنـد. عـده ای از کادر درمـان اعـم 
از پزشـکان و پرسـتاران هـم که برحسـب نـوع کار 
ارتبـاط مسـتقیم نداشـتند یـا بیش از حـد نگران 
سـامت خـود و خانـواده بودنـد، سـعی کردنـد از 
معرکـه دور بماننـد. در ایـن میـان هـر روز اخبـار 
درگذشـت پزشکان و پرستاران شـجاع و فداکاری 
کـه در حیـن خدمـت بـه ایـن گـروه از بیمـاران به 
ویـروس کرونـا مبتـا شـدند، در تمـام کشـورهای 
درگیـر منتشـر شـد و همـه خادمان سـامت را در 
شـوک و ناراحتـی عمیق فـرو برد. یادشـان گرامی 
بـاد کـه واژه تعالـی در اخـاق پزشـکی و تعهـد 

حرفـه ای را مفهـوم عینـی بخشـیدند.

امـا،  نظـام سـامت  ارکان  از   یـک گـروه دیگـر 
ایـن  متخصصـان بهداشـت هسـتند. مسـئولیت 
افـراد حفظ و ارتقاء سـامت جامعه و پیشـگیری 
از گسـترش انـواع بیماری های واگیـر و غیرواگیر 
آنهـا بـه محـض اعـام شـیوع ویـروس  اسـت. 
جدیـد، از شـروع همه گیـری ابـراز نگرانـی کردنـد 
آن  پیشـرفت  از  بـرای جلوگیـری  راهکارهایـی  و 
ارائـه دادنـد. آنهـا معمـوال از عـدم توجـه مزمـن 
ایـن  و  هسـتند  شـاکی  پیشـگیری  اصـل  بـه 
همه گیـری را یـک نمونـه از نتایـج ایـن رویکـرد 
اگـر  معتقدنـد  بهداشـت  متخصصـان  می داننـد. 
وجـود  پیشـگیری  بـرای  زیرسـاخت های کافـی 
داشـته باشـد می توان چنیـن بحران هایـی را بهتر 
و بـا تلفـات کمتـر مدیریـت کـرد. گروهـی از ایـن 
افـراد کـه متخصـص اپیدمیولـوژی یـا همه گیـر 
شناسـی هسـتند مشـغول ارزیابـی رونـد بیماری 
در جامعـه و جهـان شـدند و مدل هایـی را در مورد 
رونـد بیماری پیشـنهاد کردنـد. گروه هـای دیگری 
هـم ایـن نظـرات را رد کردنـد و مدل هـای دیگری 
ارائـه نمودنـد که بـا توجه به نادانسـته های بسـیار 
زیـاد در بـاره ایـن اپیدمی، عجیب هم نیسـت. به 
عنـوان نمونـه یـک گـروه معتبـر امریکایـی مدلی 
را بـرای ایـن کشـور بـه تفکیـک ایالت هـا طراحی 
کـرده کـه مرتـب بـه روز می شـود و در دسـترس 

اسـت. عموم 
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شهرداریاصناف

تست کرونا در تهران الزامی شددرخواست بخشش اجاره بهای اصناف از سوی موجران دولتی
بیمـاری  مدیریـت  عملیـات  فرمانـده 
کرونـا در کانشـهر تهران طـی نامه ای از 
وزیـر بهداشـت در خواسـت کـرد اعمـال 
مسـتاجران  بـه  مناسـب  تخفیفـات 
اصنـاف، در دسـتور کار سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا 

قـرار گیـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی، دکتـر علیرضـا زالـی در ایـن نامـه 

: شت نو
در محل هـای  و کار  و صاحبـان کسـب  اصنـاف  از  تعـدادی 
و  خـاص کنونـی  شـرایط  در  و  دارنـد  فعالیـت  اسـتیجاری 
مشـکات اقتصـادی بـه وجـود آمـده قادر بـه پرداخـت اجاره 

ایـن  از  تعـدادی  موجریـن  آنجایـی کـه  از  نمی باشـند،  بهـا 
گونـه اصنـاف و صاحبـان کسـب و کار، دسـتگاه های دولتـی 
و نهادهـای عمومـی غیردولتـی می باشـند، لـذا خواهشـمند 
دسـتور فرماییـد بخشـودگی اجـاره بهـا و اعمـال تخفیفـات 
مناسـب بـه ایـن گروه ها، در دسـتور کار سـتاد ملـی مدیریت 

بیمـاری کرونـا قـرار گیـرد.«
و  اصنـاف  مـی شـود کـه  مطـرح  حالـی  در  پیشـنهاد  ایـن 
بازاریـان بیشـترین آسـیب را از تعطیـات گذشـته دیـده اند. 
در بسـیاری از اسـتان هـا اصنـاف زودتـر از تهـران تعطیـل 
شـدند. صاحبـان کسـب و کارهـای کوچـک چشـم امیـد خود 
را بـه بـازار شـب عیـد بسـته بودنـد کـه کرونـا چیـزی از آن 

باقـی نگذاشـت.

رییـس سـازمان پیشـگیری و مدیریت 
بحـران شـهر تهـران اعـام کـرد: انجـام 
بـه  ابتـا  )تسـت  کرونـا  غربالگـری 
بـا هـدف شناسـایی مبتایـان  کرونـا( 
و ناقـان ایـن بیمـاری در تهـران الزامـی شـد. هشـتمین 
بـا کرونـا  جلسـه روسـای کارگـروه هـای پنجگانـه مقابلـه 
کـه بصـورت مجـازی با حضـور رضـا کرمی محمـدی رییس 
سـازمان مدیریـت بحـران شـهر تهـران، محمدرضـا جـوادی 
یگانـه معـاون امـور اجتماعـی و فرهنگـی، اسـحاق بهـادری 
رییـس  محمـدی  غامحسـین  انسـانی،  منابـع  مدیـرکل 
مرکـز ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری تهران و سـایر 
روسـای کارگـروه برگـزار شـد؛ پـس از ارائه گـزارش آخرین 

ضـرورت  بیـان  و  پایتخـت  و  کشـور  در  کرونـا  وضعیـت 
شناسـایی افـراد مبتـا بـه کرونـا مقـرر شـد بـا همـکاری 
شـهرداری تهـران بـه ویـژه سـرای محـات غربالگـری در 

سـطح پایتخـت انجـام شـود.
تهـران در سـتاد ملـی  کرمـی محمـدی جانشـین شـهردار 
مقابلـه بـا کرونـا اسـت کـه ریاسـت این جلسـه را بـر عهده 

داشـت بـر انجـام تسـت کرونـا در تهـران تاکیـد کـرد.
وی ضمـن تاکیـد بـر تداوم راهبـرد فاصله گـذاری اجتماعی 
گفـت: کمـاکان ایـن نگرانـی مطـرح اسـت که طـی روزهای 
آینـده در صـورت عـدم رعایـت فاصلـه اجتماعـی آمـار ابتـا 
آن  پیامدهـای  و  یافتـه  افزایـش  پایتخـت  در  بـه کرونـا 

موجـب لطمـه بـه نظـام درمانی شـود.

آگهی وقت رسیدگی متهم
حسـب کیفـر خواسـت صـادره از سـوی معـاون محترم دادسـتان 
عمومـی و انقـاب کوهبنـان علیـه آقـای مهـدی شـفیعی و خانـم 
مریـم جعفـری علیـه آقـای بهمـن شمسـی صومعـه کبـودی بـه 
اتهـام نشـر اکاذیـب و قـذف و افتـرا و کاهبـرداری فعـا مجهـول 
المـکان مـی باشـند و پرونـده کاسـه 9609983446400816 شـعبه اول دادگاه 
کوهبنـان کـه پرونـده در حـال رسـیدگی بـوده و وقت رسـیدگی برای روز یکشـنبه 
مورخـه 1399/03/18سـاعت 10:30 صبـح تعییـن گردیـده اسـت. لـذا بـه علـت 
شـناخته نشـدن در آدرس اعامـی بـه اسـتناد مـاده 344 قانـون آییـن دادرسـی 
کیفـری مصـوب 1392 مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی 
مـی شـود تـا متهـم در وقـت مقرر فوق جهـت دفاع از خـود در ایـن دادگاه حاضر 
شـوند در غیـر ایـن صـورت دادگاه غیابا رسـیدگی و حکم مقتضی را صـادر خواهد 

کـرد. م الـف 1 
دادرس دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان کوهبنان
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

تایید خبر بازداشت روحانی مدعی طب اسامی در لنگرودپیام خبر
مرتضی کهنسال روحانی مدعی طب اسامی با حکم دادگاه ویژه روحانیت در لنگرود بازداشت شد.
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محمد درویش عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور:

دست بشویید ولی ۲۰ ثانیه آب هدر ندهید

ــا  ــی م ــف زندگ ــاد مختل ــر ابع ــا ب کرون
ــر  ــان تاثی ــردم جه ــه م ــان و هم ایرانی
گذاشــته اســت. ســبک زندگــی مــا 
دچــار تغییــر شــده اســت رد پــای ایــن 
ــان  ــوروز ایرانی ــرات ن ــروس در خاط وی

ــد.  ــد مان ــی خواه باق
بــر  و  ویروســی کــه جهانگیــر شــد 
بــورس  گرفــت.  قــرار  اخبــار  صــدر 
هــای جهانــی را زمیــن زد، ارزهــای 
کــرد. چــراغ  را زمین گیــر  دیجیتــال 
ــرد  ــوش ک ــان را خام ــای جه ــل ه هت
و در کارخانه هــای آنچنانــی را بســت 
ــه نشــینی  ــه قرنطین ــن و شــما ب ــا م ت

عــادت کنیــم .

امــا در ایــن میــان توصیــه بــه شســتن 
ــود.  ــکان ب ــر پزش ــن تذک دســت ها اولی
حــال  در  مبتایــان  آمــار  چنــد  هــر 
ــار مصــرف آب  ــا آم ــش اســت ام افزای
رکــورد  نشــان می دهــد مصــرف آب 

ــت. ــازه ای زده اس ت
از گوشــه و کنــار اســتان های کشــور 
از  نگرانی هــا  کــه  می رســد  خبــر 
افزایــش مصــرف آب بــاال رفتــه اســت، 
منابــع  مصرفــی کــه فعــاالن حــوزه 
طبیعــی و محیــط زیســت را نگــران 
ــگ  ــش زن ــد دروی ــت. محم ــرده اس ک
ــت  ــه صــدا درآورد عضــو هیئ خطــر را ب
ــا  ــات جنگل ه ــه تحقیق ــی موسس علم
و مراتــع کشــور، مصــرف بیــش از حــد 
ــه  ــری دانســت ک ــن خط آب را بزرگتری
محیــط زیســت را تهدیــد می کنــد و 

گفــت: ایــن روزهــا بــر شســت و شــوی 
20 ثانیــه ای دســت ها بــا آب و صابــون 
ــدر دادن  ــر ه ــه ب ــود؛ ن ــه می ش توصی
درویــش  آب!محمــد  ثانیــه ای   20
مهمتریــن  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در 
را  کشــور  زیســت محیطی  چالــش 
اظهــار  فرســایش خــاک دانســت و 
جنگل هــا  نابــودی  متاســفانه  کــرد: 
فرســایش  و  ســیل  وقــوع  میــزان 

خــاک را افزایــش داده اســت.
جنگل تراشــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خــاک  جابجایــی  افزایــش  موجــب 
شــده اســت، افــزود: بــرای تولیــد هــر 
ــه 800  ــی ب ــاک غن ــانتی مترمربع خ س
ســال زمــان نیــاز داریــم، امــا در حــال 
ــارد تــن خــاک  حاضــر ســاالنه دو میلی

ــی رود. ــن م ــور از بی در کش

موسســه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــع کشــور،  ــا و مرات ــات جنگل ه تحقیق
بــا اشــاره بــه رکــودداری ایــران در 
خــاک،  فرســایش  جهانــی  نــرخ 
رفتــن  بیــن  از  کــرد:  خاطرنشــان 
ــوع  ــاک تن ــایش خ ــا و فرس جنگل ه
زیســتی بــه ویــژه در حــوزه هیرکانــی 
و  داده  قــرار  خطــر  معــرض  در  را 
راش،  همچــون  جنگلــی  گونه هــای 
ــم  ــیار ک ــرا بس ــازو و اف ــرز، بلندم مم

شــده اســت.
درویــش، بحــران آب را دومیــن چالش 
و  دانســت  کشــور  زیســت محیطی 
ــش  ــرف بی ــروزه مص ــرد: ام ــوان ک عن
ــت  ــری اس ــن خط ــد آب بزرگتری از ح
کــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی را 

تهدیــد می کنــد.

بحران افت کیفی منابع آب 
سطحی و زیرزمینی

بــا  زیســت،  محیــط  کنشــگر  ایــن 
بیــان اینکــه بــه جــز گیــان ســایر 
اســتان ها بحــران جــدی آب دارنــد، 
ــت درســت  ــرد: عــدم مدیری ــح ک تصری
ورود  موجــب  پســماند  و  زباله هــا 
شــیرابه ها بــه منابــع آب ســطحی و 
ــان  ــا بی ــت.وی ب ــده اس ــی ش زیرزمین
اینکــه بحــران افــت کیفــی منابــع آبــی 
ــع آب  ــه مناب ــیرابه ب ــی از ورود ش ناش
زیرزمینــی اســت، ادامــه داد: اعتباراتــی 
ــد  ــه صــرف سدســازی می شــود، بای ک
ــرود،  ــماند ب ــت پس ــمت مدیری ــه س ب
زیــرا بحــران آب جــدی اســت.درویش، 
ــری  ــد براب ــش چن ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
مصــرف آب بــه دنبــال شــیوع ویــروس 
کرونــا، اضافــه کــرد: ورود شــوینده ها و 
گندزداهــا بــه منابــع آبــی و رهــا کــردن 
ماســک  همچــون  پاســتیکی  مــواد 
و دســتکش در طبیعــت بــه شــدت 

ــیب  ــت آس ــط زیس ــه محی ــد ب می توان
ــد. بزن

عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقات 
جنگل هــا و مراتــع کشــور، بــا تاکیــد بــر 
لــزوم شســت و شــوی مرتــب دســت ها 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب
ــر  ــا ب ــن روزه ــد: ای ــر ش ــا، متذک کرون
شســت و شــوی 20 ثانیــه ای دســت ها 
بــا آب و صابــون توصیــه می شــود؛ نــه 

بــر هــدر دادن 20 ثانیــه ای آب!
ــت  ــرای شس ــوان آب را ب ــک لی وی ی
کافــی  دســت ها  مناســب  شــوی  و 
و  ماســک ها  گفــت:  و  دانســت 
ــتیکی  ــه های پاس ــتکش ها و کیس دس
بســته بندی کنیــد  جداگانــه  بایــد  را 
بهداشــتی«  »زباله هــای  برچســب  و 
شــهرداری ها  همچنیــن  بزنیــد. 
بــرای  جداگانــه  ماشــین های  از 
زباله هــای آلــوده اســتفاده کننــد تــا 
امــکان بازیافــت زباله هــای خشــک 
و تولیــد کمپوســت از زباله هــای تــر 

وجــود داشــته باشــد.

مرگ ساالنه 35 هزار نفر به 
خاطر آلودگی هوا

ــه و  ــط زیســت، زبال ــن کنشــگر محی ای
ــی دانســت  ــروت مل پســماند را یــک ث
ــت  ــی از دس ــه راحت ــد آن را ب ــه نبای ک
بدهیــم و خاطرنشــان کــرد: ایــن روزهــا 

ــش  ــوینده افزای ــواد ش ــرف م ــه مص ک
ــم از شــوینده های  ــرده می توانی ــدا ک پی
ــتفاده  ــت اس ــط زیس ــا محی ــازگار ب س
ایــن  تولیدکننــدگان  البتــه  کنیــم. 
شــوینده ها نیازمنــد حمایــت دولــت 
هســتند.درویش، آلودگــی هــوا را یکــی 
دیگــر از چالش هــای زیســت محیطی 
ــوا  ــی ه ــرد: آلودگ ــار ک ــت و اظه دانس
ــه کام مــرگ  ســاالنه 35 هــزار نفــر را ب
چنــد  هزینه هــای  و  می کشــاند 
را  آمــوزش  دارد.وی  دالری  میلیــارد 
ــدام در مســیر  ــن اق اولیــن و جدی تری
حفاظــت از محیــط زیســت دانســت 
ــرار اســت نســل  ــر ق ــادآور شــد: اگ و ی
ــط زیســت باشــد،  ــده پاســدار محی آین
بایــد دوســتدار محیــط زیســت تربیــت 
ــد از مــدارس  شــود. در ایــن راســتا بای

ــم. ــتفاده کنی ــت اس طبیع
موسســه  علمــی  هیئــت  عضــو 
مراتــع  و  جنگل هــا  تحقیقــات 
ــازمان های  ــه س ــان اینک ــا بی ــور، ب کش
یافته هــای  می تواننــد  مردم نهــاد 
پژوهشــی زیســت محیطی را بــه مــردم 
انتقــال دهنــد، تاکیــد کــرد: دانشــگاه ها 
نیــز وظیفــه دارنــد بــه محیــط زیســت 
بایــد  رســانه ها  و  دهنــد  اهمیــت 
ــد  ــی زیســت محیطی تولی ــوای غن محت

و منتشــر کننــد.

درمــان  بهداشــت،  وزارت  کل  معــاون 
و آمــوزش پزشــکی گفــت: وضعیــت 
ــده اســت و  ــران کنن ــران نگ ــا در ته کرون
ترافیــک امــروز ایــن نگرانــی را بــه وجــود 
آورده کــه هــر یــک از ایــن خودروهــا مــی 
تواننــد ویــروس را بــه محــل کار و خانــه 
ــرج حریرچــی روز شــنبه  ــل کنند.ای منتق
در نشســت خبــری کــه بــه صــورت ویدئو 
کنفرانــس از وزارت بهداشــت برگــزار شــد، 
افــزود: در اســتانهایی کــه زودتــر شــیوع 

کرونــا شــروع شــده و معمــوال اســتانهای 
پــر خطــر بودنــد رونــد رو بــه نــزول اســت 
و تعــداد بیشــتری از اســتانها ایــن رونــد 
ــتانها  ــا متاســفانه برخــی اس ــد ام را دارن
از نظــر تعــداد مــوارد و مــرگ و میــر 
رونــد صعــودی نســبی دارنــد اســتانهایی 
ــر وارد  ــا دیرت ــروس کرون هســتند کــه وی
وضعیــت  از  اســت.وی گفــت:  شــده 
ــش  ــران نق ــتیم. ته ــران هس ــران نگ ته
کلیــدی ارتباطــی بــا ســایر اســتانها هــر 

گونــه وجــود ویــروس در حــد حتــی 
ــهرهای  ــه ش ــار ب ــث انتش ــط باع متوس
دیگــر مــی شــود هــم شــهرهای اطــراف 
تهــران کــه تبــادل زیــادی از نظــر اشــتغال 

ــد. دارن
وی ادامــه داد: همــان طــور کــه رئیــس 
ــا در  ــد کرون ــت رون ــه اس ــوری گفت جمه
اکثــر اســتانها نزولــی اســت اما بــه معنی 
مدیریــت بیمــاری اســت نــه کنتــرل 
ســرکوب بیمــاری هنــوز نگــران هســتیم. 
حریرچــی افــزود: ســطح ترافیــک امــروز 
ــود. در برخــی  ــده ب ــران کنن ــران نگ در ته
بزرگراههــا خودروهــا ایســتاده بودند و هر 
کــدام مــی تواننــد ویــروس رابــه خانــه یا 

ــد. محــل کار ببرن

وضعیت کرونا در تهران
 نگران کننده است

طرح فاصله گذاری اجتماعی به 
شکل هوشمند ادامه می یابد

رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی بــا تبدیــل بــه 
ــی  فاصله گــذاری هوشــمند ادامــه خواهــد یافــت، گفــت: موفقیت هــای خوب
ــه  ــه ســوم آن ک ــن طــرح داشــته ایم و االن در مرحل ــه اول و دوم ای در مرحل
اجــرای فاصله گــذاری هوشــمند اجتماعــی اســت،  قــرار داریــم و مختصــات 
آن بایــد مشــخص و مــدون باشد.»حســن روحانی« روز شــنبه در جلســه ای با 
رؤســای کمیته هــای اجتماعــی، امنیتــی، آموزشــی، اداری، بهداشــتی، آمــوزش 
عالــی، پشــتیبانی، اصنــاف و اقتصــادی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا بــا تاکید 
بــر اینکــه رؤســای کمیته هــای ایــن ســتاد موظفنــد ارزیابــی دقیقــی از میــزان 
ــد  ــد، گفــت: بای ــر تشــدید برنامــه فاصله گــذاری اجتماعــی انجــام بدهن تاثی
بــرای دوره بازگشــایی پــس از اطمینــان از ایجــاد وضعیــت تثبیــت شــده در 
مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا پروتکل هــای متنــوع و مختلــف بــا دقــت نظــر در 

تمامــی حوزه هــا طراحــی و متناســب بــا هــر کســب و کار اجــرا شــود.
ــرده   ــرا ک ــه اول و دوم آن را اج ــا مرحل ــت: م ــار داش ــوری  اظه رئیس جمه
ــرای  ــه اج ــوم آن ک ــه س ــته ایم و االن در مرحل ــی داش ــای خوب و موفقیت ه
فاصله گــذاری هوشــمند اجتماعــی اســت،  قــرار داریــم و مختصــات آن بایــد 

مشــخص و مــدون باشــد.    

ته
نک

عضـو هیئـت علمـی موسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع 
کشـور، بـا تاکیـد بـر لـزوم شسـت و شـوی مرتب دسـت ها 
بـرای جلوگیـری از ابتـا به بیمـاری کرونـا، متذکر شـد: این 
روزهـا بـر شسـت و شـوی 2۰ ثانیـه ای دسـت ها بـا آب و 
صابـون توصیـه می شـود؛ نه بـر هـدر دادن 2۰ ثانیـه ای آب!
مناسـب  شـوی  و  شسـت  بـرای  را  آب  لیـوان  یـک  وی 
دسـت ها کافـی دانسـت و گفـت: ماسـک ها و دسـتکش ها 
بسـته بندی  جداگانـه  بایـد  را  پاسـتیکی  کیسـه های  و 
کنیـد و برچسـب »زباله هـای بهداشـتی« بزنیـد. همچنیـن 
شـهرداری ها از ماشـین های جداگانـه برای زباله هـای آلوده 
اسـتفاده کننـد تا امـکان بازیافـت زباله های خشـک و تولید 

کمپوسـت از زباله هـای تـر وجـود داشـته باشـد.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سامتدولت

مشاهده عالئم شدید کووید-۱۹ در جوانانبسته حمایتی برای رانندگان بین شهری
از  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
اختصــاص بســته حمایتــی 
ویــژه راننــدگان بــرون شــهری 
کارت  دارای  مســافری 
ــر داد  ــنه خب ــرض الحس ــورت وام ق ــه ص ــمند ب هوش
ــیب  ــا آس ــوع کرون ــراد از موض ــن اف ــرد: ای ــام ک و اع
واجــدان  از  نفــر  هــزار   103 لیســت  دیده انــد کــه 
ــاه  ــه و وزارت رف ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــرایط ب ش

ارســال شــده اســت.
ــگار اقتصــادی  ــا خبرن ــو ب ــد اســامی در گفت وگ محم
ــژه کســب و کارهــای  ــاره بســته حمایتــی وی ــا درب ایلن
ــرایط  ــل در ش ــل و نق ــا حم ــط ب ــده مرتب ــیب دی آس

ــش  ــا کاه ــاط ب ــت: در ارتب ــار داش ــا اظه ــران کرون بح
ــش  ــا در بخ ــروس کرون ــادی وی ــات اقتص ــار و تبع آث
حمــل و نقــل اقداماتــی در حــال اجــرا اســت کــه 
را  شــرایط  ایــن  از  ناشــی  می توانــد خســارت های 

ــد. ــش ده پوش
وشهرســازی  راه  وزارت  اقــدام  اولیــن  افــزود:  وی 
ــایل  ــدگان وس ــژه رانن ــی وی ــته حمایت ــاص بس اختص
مســافری اســت. بســته حمایتــی بــرای راننــدگان 
حــوزه حمــل و نقــل مســافری بیــن شــهری در نظــر 
قــرض  هزینه هــای  شــامل کمــک  گرفته ایــم کــه 
ــه  ــرایط را ب ــدان ش ــت واج ــود و لیس ــنه می ش الحس

دســتگاه مربوطــه ارســال کرده ایــم.

بهداشــت  ســازمان جهانــی 
داد:  هشــدار   )WHO(
تعــداد  حاضــر  حــال  در 
بــا  جوانــان  از  بیشــتری 
ــی  ــرگ ناش ــد-19 و م ــاری کووی ــدیدتر بیم ــم ش عائ
ــی  ــازمان جهان ــام س ــر اع ــه هســتند. بناب از آن مواج
ــا  ــوان ب ــراد ج ــی از اف ــل توجه ــداد قاب ــت تع بهداش
ــا  ــده ی ــه ش ــد-19 مواج ــاری کووی ــدید بیم ــم ش عائ

می دهنــد. دســت  از  را  خــود  جــان  آن  اثــر  بــر 
کارشناســان بــه دنبــال آن هســتند تــا مشــخص شــود 
چــرا افــراد کمتــر از 60 ســال کــه بــه نظــر از وضعیــت 
ســالمی برخوردارنــد بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری 

ــه بســتری شــدن  ــد-19 و وخامــت حال شــان ب کووی
ــه  ــدا می کنند.ب ــاز پی ــژه نی ــت وی ــای مراقب در بخش ه
گفتــه کارشناســان ایــن ســازمان، هنــوز نــکات بســیار 
بیمــاری  و  مــورد کروناویــروس  در  توجهــی  قابــل 
ــه  ــت. ب ــناخته اس ــه ناش ــود دارد ک ــی از آن وج ناش
ــام  ــازمان اع ــن س ــت، ای ــه ایندیپندن ــزارش روزنام گ
ــش  ــورد از ش ــک م ــی ی ــره جنوب ــت در ک ــرده اس ک
ــراد  ــان اف ــد-19 در می ــاری کووی ــی از بیم ــرگ ناش م
کمتــر از 60 ســال رخ داده اســت. در ایتالیــا نیــز 
حــدود 10 تــا 15 درصــد از افــرادی کــه در بخــش 
مراقبت هــای ویــژه بســتری شــده انــد از افــراد کمتــر 

ــتند. ــال هس از 50 س

محمد درویش:شهرداری ها از ماشین های جداگانه برای زباله های آلوده استفاده کنند

بـه گفتـه رئیـس سـازمان مدیریـت بحران شـهر تهـران انجام 
غربالگـری کرونـا )تسـت ابتـا بـه کرونا( بـا هدف شناسـایی 
دقیـق مبتایـان و ناقـان ایـن بیمـاری در تهـران الزامی شـد.
کرمـی محمـدی جانشـین شـهردار تهـران  نیـز ضمـن تاکیـد 
بـر تـداوم راهبـرد فاصله گـذاری اجتماعـی گفت: کمـاکان این 
نگرانـی مطـرح اسـت که طـی روزهـای آینـده در صـورت عدم 
رعایـت فاصلـه اجتماعی آمار ابتا بـه کرونا در پایتخت افزایش 
یافتـه و پیامدهـای آن موجـب لطمـه بـه نظام درمانی شـود .

رییـس فراکسـیون حقـوق شـهروندی مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: طـرح سـه فوریتی تعطیلـی و قرنطینه کامل کشـور تقدیم 
هیات رییسـه مجلس شـده اسـت.عبدالکریم حسـین زاده اظهار 
کرد: یکشـنبه هفته گذشـته که جلسـه مجلس قرار بود به صورت 
مجـازی برگـزار شـود من در محـل صحن مجلس حاضر شـدم و 
ضمـن رایزنـی بـا رییس مجلـس، طرح سـه فوریتـی تعطیلی و 
قرنطینـه کامـل کشـور را در یـک مـاده و 11 تبصره و بـا امضای 16 
نفـر از نماینـدگان تحویل آقای قاضی زاده هاشـمی کردم، ایشـان 
نیـز ایـن طـرح را بـه اداره قوانیـن ارجـاع کردنـد.وی  افـزود: ایـن 
طـرح کـه حـدود یـک مـاه پیـش تهیه شـده بـر مبنـای تعطیلی 
یـک مـاه کشـور و براسـاس اصـل ٧9 قانـون اساسـی پیش بینی 
شـده بـود کـه بـا توجـه بـه اینکه مجلـس جلسـه علنی نداشـت 
امـکان مطـرح کـردن آن نیـز نبـود لـذا بنـا داریـم این طـرح را در 
اولیـن جلسـه علنی مجلس برای اتخـاذ راهکارهایی جهت مقابله 
بـا کرونا مطرح کنیم.نایب رییس فراکسـیون امیـد اضافه کرد: لذا 
بـه منظـور قطع زنجیره انتقـال این ویروس بایـد حداقل به مدت 

یـک مـاه کمترین تـردد و تماس وجود داشـته باشـد.

سـخنگوی وزارت بهداشـت ضمن اعام تشخیص 2560 بیمار 
جدیـد مبتـا بـه کروناویـروس جدیـد، از بهبـودی و ترخیـص 
19736 نفـر از بیمـاران مبتـا بـه کوویـد19 در کشـور خبـر داد. 
کیانـوش جهانپـور گفـت: روز 16 فروردیـن1399 و بـر اسـاس 
معیارهـای قطعـی تشـخیصی، 2560 بیمـار جدیـد مبتـا بـه 
بنابرایـن  شـدند.وی گفـت:  شناسـایی  کشـور  در  کوویـد19 
مجمـوع بیمـاران شناسـایی شـده بـر اثـر ایـن بیمـاری بـه 
55743 مـورد رسـید. جهانپـور گفـت: خوشـبختانه تـا کنـون 
19736 نفـر از بیمـاران بهبـود یافتـه و ترخیـص شـده انـد.
وی افـزود: متاسـفانه در طـول 24 سـاعت گذشـته، 158 نفـر 
از بیمـاران مبتـا بـه کوویـد19 در کشـور جـان خود را از دسـت 
دادنـد ومجمـوع درگذشـتگان بـر اثر ایـن بیماری در کشـور به 
3452 نفـر رسـید.وی همچنیـن گفـت: 4103 نفـر از بیمـاران 
در وضعیـت شـدید ایـن بیمـاری قـرار دارند.سـخنگوی وزارت 
بهداشـت گفـت: مـردم بـرای خوداظهـاری غربالگـری کرونا به 

سـامانه salamat.gov.ir مراجعـه کننـد.

روابـط عمومـی زنـدان سـقز از دسـتگیری و بازگشـت اکثـر 
زندانیـان متـواری ایـن زنـدان خبـر داد. روابط عمومـی زندان 
شهرسـتان سـقز با صدور اطاعیه ای اعام کرد: اکثر زندانیانی 
کـه از زنـدان سـقز متـواری شـده بودند به صورت خـود معرف 
و یـا بـا تاش نیروهای امنیتی و انتظامی اسـتان دسـتگیر و 
بـه زندان بازگشـتند. در این اطاعیه آمده اسـت: این زندانیان 
بـا سـوء اسـتفاده از شـرایط خـاص زنـدان بـه علـت اجـرای 
برنامـه های سـامت محور از زندان سـقز متواری شـده بودند 
کـه بـا تاش های شـبانه روزی اکثر آنان به زندان بازگشـتند.

انجام غربالگری کرونا در 
تهران الزامی شد

طرح نمایندگان برای 
قرنطینه کامل کشور

55743 ابتا و 3452 
مرگ ناشی از کرونا 

بازگشت اکثر زندانیان 
فراری زندان سقز
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تاالبپسماند

امضای سند همکاری بین المللی برای احیای تاالب هامونمجازات برای تخلیه کنندگان پسماندها در مکان های غیرمجاز 

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان 
تهـــران گفـــت: باتوجـــه بـــه اینکـــه در شـــرایط 
فعلـــی حتـــی برخـــی پســـماندهای خانگـــی 
هـــم می توانـــد حامـــل ویـــروس کرونـــا 
ـــدگان  ـــه کنن ـــرای تخلی ـــی ب ـــازات قانون ـــد مج ـــال اش ـــتار اعم ـــد، خواس باش
ـــعید  ـــنا، س ـــزارش ایس ـــتیم.به گ ـــاز هس ـــای غیرمج ـــماندها در مکان ه پس
ــای  ــت و پایش هـ ــای گشـ ــی از اولویت هـ ــرد: یکـ ــار کـ ــودی اظهـ محمـ
ــایر  ــار سـ ــی در کنـ ــرایط فعلـ ــران در شـ ــتان تهـ ــت اسـ ــط زیسـ محیـ
مأموریت هـــا و وظایـــف ذاتـــی، نظـــارت بـــر شـــیوه صحیـــح مدیریـــت 
ـــه  ـــق حـــوزه اســـتحفاظی شهرســـتانهای اســـتان ب ـــش دقی پســـماندها و پای
ـــه پســـماندها در  ـــه رهاســـازی و تخلی ـــری از هرگون ـــرل و جلوگی منظـــور کنت
ـــت. ـــاز اس ـــر مج ـــای غی ـــا و مکانه ـــراف جادهه ـــی، اط ـــای طبیع ـــط ه محی
ـــه  ـــد ب ـــای مـــی توان ـــه زباله ـــر اینکـــه درحـــال حاضـــر هرگون ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــتی  ـــای بهداش ـــه ه ـــد توصی ـــت: هرچن ـــد، گف ـــاک باش ـــه خطرن ـــی زبال نوع
ــتری  ــیت بیشـ ــهروندان حساسـ ــه شـ ــده کـ ــث شـ ــدی باعـ ــرر تاحـ مکـ

ـــم  ـــه را ه ـــن نکت ـــد ای ـــا بای ـــند ام ـــته باش ـــا داش ـــروس کرون ـــه وی نســـبت ب
ـــی  ـــه م ـــزل قرنطین ـــی در من ـــاران کرونای ـــه برخـــی بیم ـــرار داد ک ـــد نظـــر ق م
ـــد و در  ـــی کنن ـــپری م ـــزل س ـــت را در من ـــم دوران نقاه ـــی ه ـــوند و برخ ش
ایـــن شـــرایط امـــکان بـــی خطرســـازی پســـماندهای تولیـــدی در خانـــه 
ـــاران  ـــن بیم ـــداری ای ـــدارد و برخـــی از پســـماندهای حاصـــل از نگه ـــود ن وج
ـــرکل حفاظـــت  ـــوط شـــود. مدی ـــادی مخل ـــا پســـماندهای ع ممکـــن اســـت ب
ـــن اســـاس نظـــارت  ـــر ای ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــط زیســـت اســـتان ته محی
ـــتری  ـــت بیش ـــیت و دق ـــا حساس ـــماندها ب ـــت پس ـــوص مدیری ـــا درخص ه
ـــه  ـــی ک ـــرد: درصورت ـــار ک ـــود، اظه ـــی ش ـــام م ـــت انج ـــط زیس ـــوی محی از س
مأمـــوران محیـــط زیســـت در گشـــت و پایـــش هـــای خـــود بـــا تخلیـــه 
ــای  ــط هـ ــکی در محیـ ــه پزشـ ــادی و چـ ــه عـ ــماندها چـ ــدگان پسـ کننـ
ـــن  ـــه ای ـــدن اینک ـــخص ش ـــورت مش ـــا درص ـــوند و ی ـــه ش ـــاز مواج غیرمج
پســـماندهای رهـــا شـــده مربـــوط بـــه کـــدام مرکـــز درمانـــی و یـــا چـــه 
کســـی اســـت، قطعـــا برخـــورد محیـــط زیســـت قهـــری، قانونـــی و بـــا 

ـــود. ـــد ب ـــراه خواه ـــی هم ـــازات قانون ـــد مج ـــت اش درخواس

ـــای  ـــت از تاالب ه ـــرح حفاظ ـــی ط ـــر مل مدی
ایـــران گفـــت: پـــروژه  »ارتقـــای مدیریـــت 
ــای  ــرای احیـ ــی بـ ــع طبیعـ ــع منابـ جامـ
از  حمایـــت  و  تـــاالب  اکوسیســـتم 
معیشـــت های جایگزیـــن جوامـــع محلـــی در تاالب هـــای هامـــون« میـــان 
ـــو ان دی  ـــل متحد)ی ـــران مل ـــه عم ـــت و برنام ـــت محیط زیس ـــازمان حفاظ س
ـــگار علمـــی  ـــا خبرن ـــو ب ـــی( امضـــا شـــد.علی ارواحـــی روز شـــنبه در گفـــت وگ پ
ـــران و  ـــای ای ـــت از تاالب ه ـــرح حفاظ ـــای ط ـــه فعالیت ه ـــزود: در نتیج ـــا اف ایرن
ـــران  ـــه عم ـــت محیط زیســـت و برنام ـــازمان حفاظ ـــا س ـــک آن ب ـــکاری نزدی هم
ـــرای  ـــع طبیعـــی ب ـــای مدیریـــت جامـــع مناب ـــروژه  ارتق ـــل متحـــد پ ســـازمان مل
ـــع  ـــن جوام ـــت های جایگزی ـــت از معیش ـــاالب و حمای ـــتم ت ـــای اکوسیس احی
ـــید. ـــن رس ـــه امضـــای طرفی ـــت و ب ـــون شـــکل گرف ـــای هام ـــی در تاالب ه محل
ـــش و  ـــه نق ـــد ب ـــه بتوان ـــن اســـت ک ـــروژه ای ـــن پ ـــدف ای ـــار داشـــت: ه وی اظه
ـــون در  ـــات هام ـــن حی ـــون و همچنی ـــای هام ـــردم در تاالب ه ـــی م ـــاط زندگ ارتب
ـــت  ـــوع حفاظ ـــم روی موض ـــد ه ـــان بتوان ـــد و همزم ـــه کن ـــردم توج ـــی م زندگ

ـــد. ـــراف آن کار کن ـــی اط ـــت اهال ـــطح معیش ـــای س ـــم ارتق ـــاالب و ه ـــن ت از ای
ـــال  ـــج س ـــدت پن ـــه م ـــت ب ـــرار اس ـــروژه ق ـــن پ ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ارواح
ـــت:  ـــراه دارد، گف ـــه هم ـــا را ب ـــه اروپ ـــی اتحادی ـــت مال ـــود و حمای ـــی ش اجرای
شـــاید ایـــن پـــروژه فرصتـــی باشـــد تـــا بتـــوان ایـــده هـــا یـــا شـــکل های 
ـــی  ـــوت اجرای ـــه صـــورت پایل ـــد گزینه هـــای معیشـــتی را در آن محـــدوده ب جدی
کـــرد و در ادامـــه اگـــر دولـــت ایـــن پایلـــوت هـــا را موفـــق دیـــد بتوانـــد در 
ـــن  ـــت ای ـــه داد: فعالی ـــد.وی ادام ـــم ده ـــا را تعمی ـــری آنه ـــترده ت ـــطح گس س
ـــون  ـــاالب هـــای هام ـــع ت ـــر مناب ـــد فشـــار ب ـــه بای ـــد دارد ک ـــن تاکی ـــر ای ـــروژه ب پ
ـــل  ـــه حداق ـــا ب ـــاالب ه ـــن ت ـــه ای ـــی مجموع ـــع آب ـــر مناب ـــاص ب ـــور خ ـــه ط و ب
ـــا  ـــون ب ـــاالب هام ـــرزی ت ـــاط فرام ـــت ارتب ـــه تقوی ـــان ب ـــد و همزم ـــن برس ممک
ـــتری  ـــی بیش ـــع آب ـــص مناب ـــاهد تخصی ـــا ش ـــد ت ـــک کن ـــوار کم ـــور همج کش
ـــت  ـــرای تقوی ـــی باشـــد ب ـــی باشـــیم و شـــاید فرصت ـــه تاالب ـــن مجموع ـــرای ای ب
ـــی  ـــا کشـــور همجـــوار یعن ـــور خارجـــه کشـــورمان ب ـــاط وزارت ام و گســـترش ارتب
افغانســـتان بـــا ایـــن تـــاالب تـــا مقولـــه تخصیـــص آبهـــای فرامـــرزی بـــه 

ـــود. ـــی ش ـــری اجرای ـــکل بهت ش

 پیام
 میراث و زیست

رفع تصرف حدود سه هزار مترمربع از سواحل جزیره هرمز 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تخریب مستحدثات غیرقانونی در ساحل جزیره هرمز و رفع تصرف از 

2800 مترمربع از اراضی این جزیره خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون آبخیـزداری، امـور مراتـع و بیابـان سـازمان جنگل هـا، 
مراتـع و آبخیـزداری بـا بیان اینکـه امیدواریم طـرح جایگزین 
طـرح تنفـس جنگل هـا در نیمـه اول امسـال در بخش هایی از 
جنگل هـای هیرکانـی اجرایـی شـود، گفـت: هـدف ایـن طـرح 
برداشـت چـوب از جنـگل نیسـت امـا بایـد نظـر کارشناسـان 
را هـم در ایـن زمینـه بدانیم .خسـرو شـهبازی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، بـا اشـاره بـه اینکـه مـا در کشـور 14.3 میلیـون هکتـار 
جنگلـی  پوشـش  دارای  جـزو کشـورهای  و  داریـم  جنـگل 
کـم محسـوب می شـویم، اظهـار کـرد: متوسـط سـرانه جنـگل 
در کشـور مـا 1700 متـر مربـع اسـت درحالـی کـه ایـن رقـم در 
سـایر کشـورها 2500 متـر مربـع بـه ازای هـر نفر اسـت.معاون 
آبخیـزداری، امـور مراتـع و بیابـان سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
و آبخیـزداری بـا تاکیـد بـر اینکـه جنگل هـای هیرکانـی دارای 
اهمیـت ویـژه ای و بازمانـده جنگل هـای دوران سـوم و چهـارم 
زمین شناسـی  هسـتند، تصریح کرد: حدود سـه سـال گذشته 
طرحـی تحت عنـوان طرح تنفس بـرای جلوگیری از برداشـت 
چـوب از جنـگل اجرایـی و همزمـان سـازمان جنگل هـا مکلف 
بـه تدویـن طرحـی تحـت عنـوان مدیریـت پایـدار جنگل های 
هیرکانـی شد.شـهبازی بـا بیـان اینکـه مـا امیـدوار بودیـم کـه 
از ابتـدای امسـال بتوانیـم ایـن طـرح را اجرایـی کنیـم، گفـت: 
در حـال حاضـر مطالعـات فـاز توجیهی طـرح مدیریـت پایدار 
امـا  اسـت  رسـیده  اتمـام  بـه  تقریبـا  هیرکانـی  جنگل هـای 
متاسـفانه حـدود دو مـاه اسـت کـه بـه دلیـل شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور نمونه برداری هـای مـا در مناطـق تعطیل شـده 
اسـت. از این رو هنگامی که شـرایط کشـور عادی شود اقدامات 
تکمیلـی این طـرح ادامه خواهد یافـت و امیدواریم که بتوانیم 
در نیمـه اول امسـال در بخش هایـی از مناطـق طـرح را اجرایی 
کنیـم.  وی در  پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیا با اجـرای طرح 
جدیـد،  برداشـت چوب از جنگل خواهیم داشـت، توضیح داد: 
متاسـفانه در کشـور مـا اینطـور نیسـت کـه اگر مجوز برداشـت 
چـوب بـه تعـداد محـدودی بدهیـم دقیقـا همانقـدر برداشـت 
صـورت گیـرد. هـدف مـا در طـرح مدیریـت پایـدار جنگل های 

هیرکانـی برداشـت چـوب از جنگل نیسـت.  

سوژه ممنوعیت 
برداشت چوب 

از جنگل ادامه دارد؟

آیا کرونا روند تغییر اقلیم را کند خواهد کرد؟

تولید کربن در سال جاری میادی کاهش زیادی داشته است

بــر اســاس اعــام آمارهــا از ســوی 
ناســا و ســازمان فضایــی اروپــا بــا 
شــیوع کرونــا و شــروع قرنطینــه میــزان 
دی اکســید کربــن کاهــش یافتــه اســت 
حتــی  معتقدنــد  اقلیم شناســان  و 
ــوار  ــن دی ــوروی و فروریخت ــقوط ش س
برلیــن هــم نتوانســت ماننــد کرونــا 
ــزان از دی اکســید  ــن می ــه کاهــش ای ب
ــت از  ــا زود اس ــود، ام ــر ش ــن منج کرب
تغییــر اقلیــم حــرف بزنیــم. دیــر یــا زود 
بــا شــروع دوبــاره فعالیت هــای بشــر بــه 

شــرایط قبــل بــاز می گردیــم

توقــف حمــل و نقل هــای زمینــی و 
هوایــی، تعطیلــی تعــداد بســیار زیــادی 
رکــود  هواپیمایــی،  آژانس هــای  از 
ــه  ــت خان ــا و در نهای ــت کارخانه ه فعالی
نشــینی اغلــب مردمــان ایــن ســیاره آبی 
ــا  ــا تنه ــا و ماه ه ــن روزه ــی در ای و خاک
ــا در  ــی کرون ــار پاندم ــه از آث ــد نمون چن
جهــان اســت؛ امــا کاهــش بــی ســابقه 
رفــت و آمدهــا در مقیاس هــای کوچــک 
ــته  ــه داش ــم ک ــرادی ه ــر ای ــزرگ ه و ب
ــره  ــال ک ــرای ح ــی ب ــگاه کل باشــد، در ن
زمیــن در ایــن بــازه زمانــی مفیــد بــوده 

اســت.
 چنــدی پیــش خبــری در رســانه ها 
در  تخصصــی  رســانه های  ویــژه  بــه 

زمینــه محیط زیســت مبنــی بــر کاهــش 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای در اثر شــیوع 
ویــروس کرونــا منتشــر شــد. ایــن خبــر 
زمانــی رســانه ای شــد کــه  عکس هــای 
فضایــی ناســا و ســازمان فضایــی اروپــا 
اندازه گیری های شــان  و  تصاویــر  در 
کاهــش بــی ســابقه پنــج درصــدی 
گازکربنیــک را در جــو زمیــن نشــان 

می دادنــد.
ــی  ــازمان هواشناس ــزارش س ــه گ ــا ب  بن
جهانــی در 24 مــارس ســال جــاری 
رســمی  ســایت  در  کــه  میــادی 
ــا در  ــرل کرون ــرد، کنت ــر ک ــود منتش خ
جهــان موجــب کاهــش فعالیت هــای 
ــوا در  ــت ه ــش کیفی ــادی و افزای اقتص

ــن امــر  ــه ای ــا شــده اســت ک ســرار دنی
بــه کاهــش گازهــای گلخانــه ای بــر 
نمی توانــد  امــر  ایــن  امــا  می گــردد 
تاثیــری در تغییــر اقلیم داشــته باشــد و 
در شــرایط فعلــی بایــد بــه ایــن موضــوع 
اندیشــید کــه چگونــه بعــد از رســیدن بــه 
ســامتی از بیمــاری، فعالیت های از ســر 
گرفتــه شــده باعــث انتشــار دی اکســید 

ــود ــش نش ــش از پی ــن بی کرب
 هــم چنیــن راب جکســون، رئیــس 
پــروژه جهانــی کربــن کــه نهــاد نظارتــی 
ــر  ــن در سراس ــاالنه کرب ــار س ــر انتش ب
دنیاســت، گفتــه اســت، تولیــد کربــن در 
ــادی  ســال جــاری میــادی کاهــش زی
ــد  ــا 5 درص ــت ت ــن اس ــته و ممک داش
ــه ســال گذشــته کمتــر شــود. نســبت ب
 ایــن اســتاد زمین شناســی دانشــگاه 
ــه  اســتنفورد کالیفرنیــا معتقــد اســت، ن
ســقوط دیــوار برلیــن، نــه ســقوط بلــوک 
شــرق و اتحــاد جماهیــر شــوروی و نــه 
بحران هــای گوناگــون نفتــی در دوره هــای 
مختلــف، هیچ کــدام چنیــن تاثیــری 
در کاهــش تولیــد کربــن نداشــته اند. 
ــد از  ــن از بع ــد کرب ــت در تولی ــن اف ای
پایــان جنــگ جهانــی دوم دیــده نشــده 
اســت.واضح اســت کــه انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای از زمانــی بــه اوج خــود رســید 
کــه کشــورها شــروع بــه صنعتــی شــدن 
ســوخت های  آن  مــوازات  و  کردنــد 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــیلی بی فس
قــرار  کارخانجــات  اســتفاده  مــورد 
گرفــت؛ بنابرایــن بــه اعتقــاد اغلــب 
اصلی تریــن  اقلیم شناســان      
عامــل افزایــش بیــش از حــد گازهــای 
ــان  ــی انس ــش جهان ــه ای و گرمای گلخان

فعالیت هــای شــبانه روزی آن اســت.
 امــا پرسشــی کــه در اینجــا مطــرح 
ــش  ــن کاه ــه ای ــت ک ــود آن اس می ش
انتشــار چقــدر می تواند در رونــد تغییرات 
ــا  ــا اینکــه آی اقلیمــی اثرگــذار باشــد؟ ی
ــد  ــروس کشورگشــای کووی ــوان وی می ت

ــم؟ ــت بنامی ــت طبیع 19 را دوس
 قاطعانه تریــن پاســخ بــه ایــن پرســش 
خیــر اســت؛ چراکــه بــه اعتقــاد بســیاری 
از اقلیم شناســان تاثیرپذیــری اقلیــم 
کــره زمیــن در بــازه زمانــی طوالنــی 
صــورت می گیــرد. بــه عبــارت روشــن تر 
بــا کاهــش انتشــار یــک ماهــه یــا 
اقلیــم  تغییــر  از  نمی  تــوان  بیشــتر 
ســخن گفــت. اقلیــم فرآینــدی طوالنــی 
مــدت اســت. مگــر بــروز گرمایــش 
جهانــی کــه ناشــی از تغییــرات اقلیمــی 

بــوده اســت بــا انتشــار زیــاد چنــد 
ماهــه رخــداده اســت کــه انتظــار داشــته 
باشــیم بــا کاهــش گازکربنیــک در ایــن 
دوران شــرایط تغیــر اقلیــم بــه بهبــودی 
ــن  ــان ای ــد جه ــور کنی ــال تص رود؟ ح
ــد  ــه می کن ــی را تجرب روزهــای مــا دوران
ــر  کــه دســت کــم در هشــت دهــه اخی
بی ســابقه بــوده اســت. خودروهایــی کــه 
ــران  ــد، کارگ ــذر نمی کنن ــا گ در خیابان ه
ــده اند و در  ــکار ش ــه بی ــی ک کارخانه های
ــه  ــا در خان ــه تنه ــت انســان هایی ک نهای
ــگی  ــدهای همیش ــد و ش ــه دور از آم ب
تجربــه  را  زندگــی  از  دیگــری  نــوع 
ــم  ــر ه ــه پیش ت ــه ک ــد؛ همانگون می کنن
ــث  ــوارد باع ــن م ــه ای ــد، هم ــاره ش اش
ــه  ــی وقف ــار ب ــی از انتش ــا مدت ــده ت ش

ــود. ــته ش ــه ای کاس ــای گلخان گازه

معـاون گردشـگری تاکیـد کـرد: تبلیـغ و 
اجـرای هـر نوع تور مسـافرتی در وضیعتی 
دارد،  شـیوع  هنـوز  کرونـا  ویـروس  کـه 
تخلـف محرز اسـت.پرونده ویـروس کرونا 
هنوز بسـته نشـده و هشـدارها دربـاره منع 
پابرجـا  همچنـان  غیرضـروری  سـفرهای 
پایـان  تعطیـات  حـال  ایـن  بـا  اسـت، 
هفتـه، بـه برخـی آژانـس های مسـافرتی 
انگیـزه داده تـا دسـت بـه کار شـوند و بـه 
بگذارنـد.  تـور  مشـهد،  مثـل  شـهرهایی 
معـاون گردشـگری ایـن رفتـار را تخلـف 
محـرز دانسـته و رییـس انجمـن صنفـی 

دفاتـر خدمـات مسـافرتی هـم تقصیـر را 
گـردن »آژانـس نماهـا« انداختـه اسـت.

ایـن تورها بیشـتر با قطـار و هوایپمـا اجرا 
مـی شـوند کـه ایـن مـدت تـردد آن ها به 
نسـبت خودروی مسـافران، کمتـر محدود 
شـد.  اقامـت مسـافران تـور هـم در هتـل 
هایی اسـت که معلوم نیسـت، بعد از یک 
دوره تعطیلـی کرونا، اجـازه پذیرش مهمان 
را گرفتـه انـد یـا نه.علـی اصغـر مونسـانـ  
وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتیـ  قبا با اباغ دسـتورالعمل »جامع 
پیشگیری از شـیوع بیماری کرونا«، تاکید 

کـرده بـود: واحدهـای گردشـگری تعطیل 
شـده، حق بازگشـایی خودسـرانه را ندارند.
وی ادامـه داد: بعضـا مشـاهده مـی شـود 
چـون آژانس توان بازگشـت پول مسـافر را 
نـدارد، وعـده مـی دهـد با پایـان تعطیات 

نـوروز، تورهـای مناسـبتی را هوایی و ریلی 
اجـرا کنـد، امـا وقتـی شـهرها رسـما اعام 
کـرده انـد از پذیـرش مسـافر معذورنـد و 
وضعیـت عادی هنوز نشـده اسـت، چگونه 

مـی خواهنـد این تورهـا را اجـرا کنند.

تبلیغ و اجرای تور مسافرتی 
تخلف است

پیشنهاد تعطیلی چند روزه برای 
جبران خسارت بخش گردشگری

وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گفت: درخواســت و پیشــنهاد 
ــش  ــه بخ ــده ب ــای واردش ــران زیان ه ــرأی جب ــت ب ــه دول ــت ک ــن اس ــن ای م
گردشــگری، چنــد روز تعطیلــی بعــد از مهــار کرونــا در نظــر بگیــرد.در نشســت 
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــه گانه وزارت می ــای س ــکات حوزه ه ــی مش بررس
و صنایع دســتی بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری کــه روز شــنبه 16 
ــی اصغــر  ــه برگــزار شــد، عل فروردیــن 99 در محــل ســالن فجــر ایــن وزارتخان
مونســان بعــد از ارائــه گزارشــی مفصــل در هــر ســه حــوزه وزارتخانــه متبــوع خود، 
از اســحاق جهانگیــری خواســت تــا با درخواســت و پیشــنهاد ایــن وزارتخانه برای 
در نظــر گرفتــن چنــد روز تعطیلــی عمومــی بعــد از مهــار کرونــا باهــدف ایجــاد 
ــوزه گردشــگری و  ــه ح ــای واردشــده ب ــران زیان ه ــز جب ــی و نی نشــاط اجتماع
صنایع دســتی موافقــت کنــد.در ایــن نشســت وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری 
ــون و 600  ــت دوازدهــم 4 میلی ــت دول ــدای فعالی ــت: در ابت و صنایع دســتی گف
هــزار گردشــگر خارجــی بــه کشــور واردشــده بودنــد درحالی کــه در ســال 97، ایــن 
عــدد بــه 7 میلیــون و 800 هــزار نفــر رســید و در 10 ماهــه ســال 98 به رغــم تمــام 
مشــکاتی کــه بــرای ایــن حــوزه پیش آمــده بــود، موفــق بــه جــذب 8 میلیــون 

و 600 هــزار گردشــگر خارجــی شــدیم.  

ته
نک

بـه طـور قطـع ایـن میـزان از کاهـش انتشـار کـه در شـرایط 
فعلـی جهـان رخ داده اسـت باعث خوشـحالی دوسـتداران 
محیط زیسـت اسـت و نبایـد نسـبت بـه ان چنـدان هـم 
بدبیـن بـود احتمال هایـی وجـود دارد مبنی بر تغییـر رفتار 
انسـان در بعـد از کرونـا که برخـی از آن به عنوان دوران پسـا 
گرونایـی یـاد می کننـد در واقـع بایـد دید بشـر بـرای ادامه 
فعالیت هایـش چـه تصمیمـی می گیـرد آیـا همچنـان بـه 
سـان گذشـته برای جبران خسـارت هایش به تاخـت و تاز در 
طبیعت می پردازد یا توانسـته درسـی از این شـیوع همه گیر 
کرونـا بگیرد و نسـبت به طبیعت مهربان تر باشـد مـا باید به 
یاد داشـته باشـیم که شـیوع کوویـد ۱9 ناشـی از بی توجهی 
انسـان به طبیعت بوده اسـت.ما پرسشـی که در اینجا مطرح 
می شـود آن اسـت که این کاهش انتشـار چقـدر می تواند در 
رونـد تغییـرات اقلیمی اثرگذار باشـد؟ یـا اینکه آیـا می توان 
ویـروس کشورگشـای کوویـد ۱9 را دوسـت طبیعت بنامیم؟

 قاطعانه ترین پاسخ به این پرسش خیر است.  

میراثجنگل

عمارت والی کهره هلیالن ایالم مرمت می شودنفس راحت جنگل ها در ایام نوروز
حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
بـه  جنگل هـا گفـت:  سـازمان 
محسـوس  کاهـش  دنبـال 
عرصه هـای  در  گردشـگر 
آتش سـوزی  خوشـبختانه  نـوروز،  ایـام  طـی  جنگلـی 

اسـت. نـداده  رخ  عرصه هـا  ایـن  در  خاصـی 
سـرهنگ علـی عباس نـژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
اشـاره بـه اینکـه در ایـام تعطیـات ورودی هـای جنگل 
سـایر  و  پلیـس  همـکاری  بـا  جنگلـی  پارک هـای  و 
از  کـرد:  اظهـار  بـود،  شـده  بسـته  امـدادی  نیروهـای 
بـا  جنگل هـا  در  تفریـح  و  تـردد  خوشـبختانه  ایـن رو 
کاهش بسـیاری نسـبت به سـال های قبـل مواجه بود.

بیـان  بـا  جنگل هـا  سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
جنگلـی  آتش سـوزی های  درصـد   95 تـا   90 اینکـه 
بـه  امسـال  نـوروز  دارد، تصریـح کـرد:  انسـانی  علـت 
دلیـل کاهـش ورود گردشـگران بـه عرصه هـای طبیعـی 
آتش سـوزی خاصـی در عرصه هـای جنگلـی و مرتعـی 
نداشـتیم این درحالیسـت کـه همه سـاله در ایام نوروز 
بـا آتش سـوزی در ایـن عرصه هـا دسـت و پنجـه نـرم 

می کردیـم.
عبـاس نـژاد در پایـان گفـت: با توجه به شـرایط کشـور 
جنگلـی  پارک هـای  و  جنـگل  ورودی هـای  همچنـان 
مسـدود اسـت و از ورود گردشـگران بـه ایـن مناطـق 

می شـود. جلوگیـری 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی 
ــی  ــه وال ــت قلع ــام از مرم ای
هلیــان  شهرســتان  کهــره 

خبــر داد.
عبدالمالــک شــنبه زاده روز 16 فروردیــن 99 بــا اعــام 
ــت  ــی مرم ــات اجرای ــرد: »عملی ــار ک ــر اظه ــن خب ای
ــا اختصــاص  ــان ب ــره شهرســتان هلی ــی که ــه وال قلع
اعتبــار در قالــب اســناد خزانــه در آینــده نزدیــک آغــاز 

می شــود.«
ــی  ــارت وال ــت عم ــی مرم ــات اجرای ــزود: »عملی او اف
ســنگ  عایــق کاری،  محوطه ســازی،  شــامل  کهــره 

چینــی، ســنگ فرش، بندکشــی، تســطیح و... اســت.«
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ایــام یــادآور شــد: »عمــارت والــی کهــره بــا مجموعــه 
ــرا،  ــه دولت س ــت ک ــا اس ــای زیب ــامل دو بن ــا ش بناه
خــان  علیرضــا  والــی گــری  و  حکمرانــی  محــل 
ــد  ــه شــهاب الدوله، فرزن ــروف ب ــب و مع ــداره ملق ابوق
حســینقلی خان والــی پشــت کــوه و عبدالحســین خان 
ابوقــداره آخریــن والــی محلــی منطقــه هلیــان و 
مناطــق تابعــه آن بــوده اســت.« او گفــت: »بنــای 
ــا شــماره 26011 در فهرســت  ــره ب ــارت که تاریخــی عم

ــت رســیده اســت.« ــه ثب ــی کشــور ب ــار مل آث

رنا
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گزارش



پیام ما در گزارشی به خروج 
احتمالی از خشکسالی در سال 

گذشته پرداخته است.

نویسنده: رضا جوالیی
انتشارات: چشمه

تعداد صفحات: 318 صفحه

شکوفه های عناب

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله ماشین در سال 1399 منتشر شد

 کارگردان: علی ابراهیمی
 تهیه کننده: امیرشهاب رضویان

خاصه:دختری به نام مریم مجبور می شود شبی 
بیرون از خانه بماند. بیرون ماندن او یکسری 
اتفاقات برای او و خانواده اش در پی دارد که…

فیلم: عطر داغ

 کارگردان: مجید صالحی
 تهیه کننده: محمد شایسته، رامبد جوان

خاصه:خانم ها! آقایان! مراقب باشید؛ همه 
جا »زیر نظر« است!

فیلم: زیر نظر

نویسنده: ایتالو اسووو
ترجمه: مرتضی کانتریان

انتشارات: بان

وجدان زنو

فیلمفیلمکتاب
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اطالعیه شماره ۲ مناقصه عمومي                         
شماره ۹8/۷۴/ع )تمدید مهلت تحویل پاکات(

بدیـن وسـیله بـه اطـاع كلیـه شـركت كنندگان در مناقصـه بـا موضـوع: " ارائـه خدمـات 
مهندسـی، تأمیـن کاال و تجهیـزات سـاختمان و نصـب بصـورت توأم )EPC( بـرای پروژه 
پیـش فـرآوری خـوراک ورودی بـه خط چهـارم کنسـانتره آهن شـركت معدنـی و صنعتی 
گل گهـر" می رسـاند، مهلـت تحویل پـاكات مناقصه از روز دوشـنبه مـورخ 99/۱/۱8 به روز 
شـنبه مـورخ 99/2/2۰ موكـول گردید. الزم به ذكر اسـت اسـناد مناقصه از سـایت شـركت 
گل گهـر بـه نشـانی www.geg.ir بخـش تأمین كننـدگان و مشـتریان- مناقصه هـا قابل 

می باشـد. مدیریت قراردادها و معامات دریافت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

رضایت بازرس ویژه ستاد مدیریت کرونا استان کرمان از اقدامات
 انجام شده درخصوص پیشگیری از شیوع کرونا در منطقه گل گهر

صبــح دیــروز، دکتــر نــوذر نخعــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش اس
کرمــان و بــازرس ویــژه ســتاد 
ــان  ــتان کرم ــا اس ــت کرون مدیری
بــه همــراه رئیــس و معاونیــن 
پزشــکی  علــوم  دانشــکده 
ــی اداره  ــس بازرس ــیرجان و رئی س
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع
ــف  ــای مختل ــش ه ــتان از بخ اس
صنعتــی  و  معدنــی  منطقــه 
ــد. ــل آوردن ــد بعم ــر بازدی گل گه

وی کــه بــه منظــور بررســی 
اقدامــات بهداشــتی و درمانــی 
انجــام شــده در ایــن منطقــه 
ــا  ــه ب ــی در مقابل ــی و صنعت معدن
کرونــا و مشــکالت موجــود در ایــن 
ــرده  ــه ســیرجان ســفر ک ــه ب زمین
بــود پــس از بازدیــد از قســمت 

هــای مختلــف ایــن منطقــه در 
و  پیشــگیری  ســتاد  جلســه 
ــتان در  ــای شهرس ــت کرون مدیری
فرمانــداری ســیرجان شــرکت 
نمود.دکتــر نخعــی در این جلســه، 
اقدامــات انجــام شــده توســط 
ــول  ــل قب ــر را قاب ــران گل گه مدی

و رضایــت بخــش اعــالم کــرد و 
گفــت: خوشــبختانه اوضــاع بــه 
ــت  ــه مدیری ــن منطق ــی در ای خوب
شــده اســت و ایــن منطقــه از 
لحــاظ انتقــال بیمــاری کرونــا، 
ــت  ــری نیس ــای پرخط ــوه فض بالق
ــی  ــه ایمن ــراد فاصل ــر اف چــون اکث

و اســتاندارد بهداشــتی را مــورد 
توجــه قــرار داده بودنــد.

بــازرس ویــژه ســتاد مدیریــت 
کرونــا اســتان افــزود : ذهنیــت 
ــون  ــه چ ــت ک ــن اس ــران ای کارگ
ــدند،  ــل ش ــا تعطی ــازار و مغاره ه ب
ــل شــوند در  ــد تعطی ــم بای ــا ه آنه
ــع  ــل تجم ــا مح ــه بازاره صورتیک
ــد  ــا می کن ــرایط اقتض ــت و ش اس

کــه تعطیــل شــوند.
وی در ادامــه یــادآور شــد کــه اگــر 
یکــی دو مــورد از کارگــران بــه 
ویــروس مبتال شــدند، ابتــالی آنها 
در داخل شــهر بــوده، نــه در محیط 
معــادن بنابرایــن معــادن می توانند 
ــا  ــود ب ــوان خ ــالش و ت ــام ت ــا تم ب
رعایــت اصــول ایمنــی و بهداشــتی 

ــد. ــه فعالیــت خــود ادامــه دهن ب

- یه مرد رو میشه 100 بار خر کرد، شمردم 
که میگم ها!

- اون هایی که خر کردی مرد نبودند...!

همیشه پای یک زن در میان است

دیالوگ

مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
صبوحست ای بت ساقی بده شراب
اگر مردم بشوئیدم به آب چشم جام

وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب
فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

می لعل آب کارم برد و ما در کار آب
مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب
چو هندو زلف دود آسای او آتش نشین

چو طوطی لعل شکر خای او شیرین جواب
دل از چشمم به فریادست و چشم از دست دل

که هم پر عقابست آفتاب جان عقاب
کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

که مست عشق را نبود برون از دل کباب
سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات

سرانگشتت به خون جان مشتاقان خضاب
دلم چون مار مپیچد ز مهرم سرمپیچ

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

خواجوی کرمانی  کتاب 

اسـتاد  یالـوم  د.  ارویـن  دکتـر  اثـر  گریسـت  نیچـه  وقتـی  رمـان 

روان درمانگـر  و  درمانگـر  گـروه  اسـتنفورد،  دانشـگاه  روان پزشـکی 

اگزیستانسـیال اسـت. ارویـن یالـوم در خـال ایـن رمـان آموزشـی 

بـه توصیـف درمان هـای رایـج بـرای وسـواس فکـری کـه در هـر دو 

شـخصیت اصلـی رمـان بـه نوعـی گرفتـار آن هسـتند می پـردازد. ولـی 

در نهایـت روش روان درمانـی اگزیستانسـیال و رابطـه پزشـک – بیمار 

اسـت کـه کتـاب بیـش از هـر چیـز در پـی معرفـی آن اسـت.

او  رمـان  و  یالـوم  دربـاره  کورسـو  کتـاب  نویسـنده  روزاک،  تئـودور 

می نویسـد: »وقتـی نیچـه گریسـت پـس از جـاد عشـق گامـی رو بـه 

جلـو بـرای ارویـن یالـوم محسـوب می شـود. او افـکار ژرف انسـانی را 

در لفافـه داسـتانی بی نظیـر بیـان می کنـد. بیـش از ایـن چـه می توان 

خواسـت؟«

دربـاره رمـان وقتـی نیچـه گریسـت بسـیار نوشـته اند. بوسـتون گلـوب 

می نویسـد: »ایـن کتـاب، تحقیقـی موشـکافانه و رمانـی هوشـمندانه و 

سرشـار از تخیـل اسـت.« جهـان کتـاب واشـنگتن پسـت می نویسـد: 

و  جادویـی  لحظـه ای  در  شـگفتی  معتبـر!  و  نیرومنـد  »کتابـی 

اسـت.« نهفتـه  تکان دهنـده 

پشت جلد کتاب آمده است:
وقتـی نیچـه گریسـت آمیـزه ای اسـت از واقعیـت و خیال، جلـوه ای از 

عشـق، تقدیر و اراده در وین خردگرای سـده ی نوزدهم و در آسـتانه ی 

تولـد دانـش روانـکاوی. فردریـش نیچـه بزرگ تریـن فیلسـوف اروپـا، 

یـوزف برویـر از پایه گـذاران روان کاوی و دانشـجوی پزشـکی جوانی به 

نـام زیگمونـد فرویـد، همـه اجزایی هسـتند که در سـاختار رمان در هم 

تنیـده می شـوند تـا حماسـه ی فراموش نشـدنی رابطـه ی خیالی میان 

بیمـاری خارق العـاده و درمانگـری اسـتثنایی را بیافرینند.

در میـان کتاب هـای یالـوم کتـاب مـن شـدن زندگی نامـه ارویـن 
د. یالـوم بـه قلـم خودش اسـت. در واقع ایـن کتـاب اتوبیوگرافی 

است. 

وقتی نیچه گریست
نویسنده: اروین د. یالوم

ترجمه: سپیده حبیب
انتشارات: قطره

تورازخویشجدامیکنند

درداینجاست...

هوشنگابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
صدرا باقری

ــی 1697 ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــن 1399     س ــنبه 17 فروردی  یکش

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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