
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشرکت معادن زغالسنگ کرمان

فراخوان مشارکت

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضــوع مناقصــه: خریــد یــک دســتگاه رودهــدر بــه همــراه لــوازم جانبــی و کابلهــای کمکــی مــورد نیــاز 
شــرکت جهــت کار در مقاطــع بیــش از 8 متــر مربــع

مهلت دریافت اسناد:از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 99/02/10
محــل دریافــت اســناد:بلوار آیــت ا... صدوقــی شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان امورقراردادهــا ســرکار خانــم 

نی سا خرا
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ 3/482/590/000ریال

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 99/02/20
تاریــخ گشــایش پاکتها:بازگشــائی پاکــت ب و ارزیابــی کیفــی مورخــه 99/02/21 و بازگشــائی پاکــت الــف و ج 

مــورخ 99/02/23
مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال به حساب 31482107بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمنااین آگهی در سایتwww.coal.kr.ir دردسترس میباشد
تلفن تماس 03432117726

شهرداری اختیارآباد

آگهی مناقصه عمومینوبت دوم
ــای  ــاده روه ــک پی ــرش موزایی ــرای ف ــه اج ــبت ب ــر دارد نس ــاد در نظ ــار آب ــهرداری اختی ش

قســمتی از معابــر شــهر اختیــار ابــاد بــه متــراژ 20000 متــر مربــع از محــل منابــع داخلــی خــود از 
طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد شــرایط دارای 
صالحیــت و رتبــه بنــدی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ نشــر نوبــت دوم ایــن آگهــی حداکثــر 
بــه مــدت یــک هفتــه جهــت دریافــت اســناد و اطــالع از شــرایط و جزئیــات مناقصــه بــه واحــد امــور 
مالــی )امــور قراردادهــا( شــهرداری مراجعــه نمایــد ضمنــا شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات 

مختــار بــوده و هزینــه هــای درج دو نوبــت آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد .

شناسه اگهی 814724

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب/99/1-52

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد آناالیــزر کــدورت چــاه آنالیــن را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 2099005963000002  برگــزار نمایــد. کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه از دریافت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99.2.2 می باشد.
مبلغ برآورد: 5.133.900.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 256.695.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99.2.2 لغایت 99.2.7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 99.2.18
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99.2.18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز شنبه تاریخ 99.2.20
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی سررسید 1401.3.18با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

نوبت اول

اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در ســال جهــش تولیــد و پیــرو دســتورات 
ریاســت محتــرم جمهــوری پیرامــون تولیــد مســکن و کمــک بــه اقشــار نیازمنــد حمایــت در ایــن 
ــت  ــر دارد از ظرفی ــان( در نظ ــتان کرم ــازی اس ــازی )اداره کل راه و شهرس ــوزه وزارت راه و شهرس ح
بخــش خصوصــی در اجــرای برنامــه هــای بخــش مســکن اســتفاده نمــوده و بــا ایجــاد هــم افزایــی 
بیــن بخــش هــای مختلــف، ضمــن کمــک بــه رونــق کســب و کار بخــش خصوصــی ، برنامــه هــای 

بخــش مســکن را اجرایــی نمایــد.

لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک:
-زمین در محدوده شهرها 

-واحدهای مسکونی نیمه تمام 
- واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش

مـی توانند ضمـن ارائه اسـناد و مدارک مربـوط به ملک 
مـورد نظـر آمادگی خـود را برای مشـارکت و همکاری در 
طـرح اقـدام ملـی مسـکن ، تـا پایـان وقـت اداری روز 
شـنبه مـورخ 1399/02/20 بـه دبیرخانـه اداره کل راه و 

شهرسـازی اسـتان کرمان اعـالم نمایند.
و شهرســازی  راه  وزارت   ، طــرح  ایــن  اجــرای  در   

مشــوق های الزم از جملــه اعطــای تســهیالت ســاخت 
بــدون ســپرده بــا تســهیالت خریــد مســکن ، معرفــی 
ــه  ــن هزین ــکونی و تامی ــد مس ــد واح ــی خری متقاض
ــکان  ــان ، ام ــط متقاضی ــرا توس ــول اج ــاخت در ط س
ــر  ــکان تغیی ــورت ام ــا و در ص ــروش ، بعض ــش ف پی
کاربــری اراضــی و ... را بــرای مشــارکت کننــدگان 
بخــش خصوصــي فراهــم مــی نمایــد. جزئیــات 
مشــوق هــای منــدرج در ایــن آگهــی ، پــس از 
ــدگان  ــه مــدارک توســط مشــارکت کنن مراجعــه و ارائ
ــد. ــد ش ــالم خواه ــان اع ــه ایش ــی ب ــش خصوس بخ

جناب دیوان محاسبات شما چرا ؟

ربیعی:

اساسا چیزی به نام عادی 
شدن شرایط نداریم
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مقدمتـا معروضـم کـه در ایـام شـباب و در اوایـل شـروع کار حرفـه 
ای، در اسـتخدام یکی از بزرگترین شـرکتهای خصوصی وابسـته به 
یکی از بانکهای بزرگ کشـور بودم؛مدیر ارشـدی که افتخار شـاگردی 
ایشـان را داشـتم در همـان روزگار آغازیـن بـا ترسـیم یـک فضـای 
بسـیار سـنگین از بازرسـی های دیوان محاسـبات کشـور چیزی در 
ذهنـم سـاخته بـود که از هـر تخطی و یا اجرای دسـتورات شـفاهی 
مافـوق خـودم تـا امـروز خـودداری کـرده ام.در ایـن چنـد روز اخیـر 
کـه ملـت ایـران در حال مبـارزه با دشـمن نامریـی و خطرناک خود 
هسـتند، رسـانه ای کـردن انحرافـات مالـی دولـت از سـوی همـان 
دیـوان محاسـبات ذهنم را معطـوف به این موضوع نمـود که آیا این 
" تشـویش اذهـان عمومی" اسـت و به قول معاون ریاسـت محترم 
جمهـور آیـا سـندی )حتـی یـک بـرگ( از ایـن موضـوع در دسـتان 
دیوان محاسـبات هسـت؟!پیش خـود گفتم عجب داسـتان جالبی 
اسـت، آن بازرسـی هـای مخـوف و آن دسـت بـازی که قانـون برای 
حسـاب کشـی و حسابرسـی به اینـان اعطا کرده کجـا، و این ناتوانی 
و توسـل بـه رسـانه هـا کجا. جای بسـی تعجـب و شـایدم خنده ی 
تلـخ دارد کـه نهادی که خود مامور به رسـیدگی به تخلفات و افشـا و 
جلـو گیـری از ایـن رانـت ها و بازی هـای کثیف با پول ملت اسـت، 
خـودش آمـده و خبـر از دزدی هـا مـی دهـد که چه نشسـته اید که 
مـن نگهبـان خـواب بـودم و آمدنـد و بردند!آقـای دیوان محاسـبات 
شـما کـه متخصـص و کار بلـد این حـوزه هسـتی چـرا االن آمدی و 
اطـاع رسـانی مـی کنی؟! شـما نگهبـان امـوال این ملت هسـتید و 
نقـش چشـمان تخصصـی را در حاکمیـت بـازی می کنید، شـما که 
بـا تمـام مهـارت هـای خودتـان ایـن مـوارد را شناسـایی و راه هـای 

انسـدادش را بلـدی، چرا؟!

انس طا         1.688.210

مثقال طا     26.470.250

گرم طای 18  6.116.192

گرم طای 24   8.148.200

بهار آزادی      60.070.000

امامی          62.400.000

نیم       31.630.000

ربع         18.750.000

گرمی       9.800.000

دالر             152.390

یورو         166.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

هوای فروردین تهران
در شرایط پاک

کیفیت هوای پایتخت در فروردین ماه امسال 
۱۴ روز در شرایط پاک و ۱۷ روز در شرایط قابل 

قبول قرار داشت.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
15  تا  25دنبال کنید

احتمال شيوع موج دوم کرونا
معاون وزیر بهداشت: با آغاز سفرهای پیش از ماه مبارک رمضان احتمال شیوع موج دوم کرونا وجود دارد

ــور  ــال در کش ــد ذغ ــای تولی ــیاری از کوره ه بس
بــه صــورت ســنتی و فاقــد مجــوز هســتند؛ 
ــد  ــر متصاع ــاوه ب ــاز ع ــای غیرمج ــن کوره ه ای
ــد  ــوا، تهدی ــی ه ــمی، آلودگ ــای س ــردن گازه ک
ــب  ــش، تخری ــلب آرام ــان ها، س ــامت انس س
عاملــی  طبیعــی  منابــع  و  محیط زیســت 
بیشــتر  و  بیشــتر  ســودجویان  تــا  شــده اند 

ــد. ــان بزنن ــه  درخت ــر ریش ــه ب تیش
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ملخ های صحرایی 
به ارزوئیه کرمان 

رسیدند
مدیر جهادکشاورزی شهرستان 

ارزوئیه گفت: ملخ های صحرایی - 
دریایی به شهرستان ارزوئیه رسیدند.

بودجه این وزارتخانه 
را اصالح کنید

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در دیدار با برخی 

نمایندگان مجلس یازدهم، با ابراز 
نارضایتی از بودجه این وزارتخانه که 

کفاف حفاظت، مرمت و نگهداری 
از میراث فرهنگی و هزینه تبلیغات 
گردشگری را نمی دهد، درخواست 

کرد: بودجه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ریشه ای 

اصالح شود.
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یادداشت  مهمان
مهدی حاج محمودعطار

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1710

سه شنبه 2 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

 کوره های سنتی 
تولیدذغال ، بدون هیچ 
مجوزی و رعایت ایمنی کار 
در زمین های کشاورزی، 
اراضی طبیعی و جنگل ها 
فعالیت و از این رو تیشه 
به ریشه طبیعت می زنند

کوره های سنتی 
تولید ذغال؛ عامل 
نابودی خاک

2

3



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال شانزدهم | شماره پیاپی 1710 | سه شنبه  2 اردیبهشت  1399

وزارت بهداشت آمار قطعی و شناسایی شده کرونا را اعالم می کندپیام خبر
رییس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در ایران موارد قطعی شناسایی شده کرونا را اعام می کنیم و 
علم غیب نداریم که موارد شناسایی نشده را بگوییم و این به معنی این نیست که موارد غیرقطعی یا شناسایی نشده نداریم.
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احتمال شیوع موج دوم کرونا
معاون وزیر بهداشت: با آغاز سفرهای پیش از ماه مبارک رمضان احتمال شیوع موج دوم کرونا وجود دارد

معــاون کل وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی نســبت بــه شــیوع 
مــوج دوم کرونــا بــا آغــاز ســفرهای 
پیــش از مــاه مبــارک رمضــان در کشــور 

هشــدار داد.
ــنبه  ــر دوش ــی پیش ازظه ــرج حریرچ ای
ــبت  ــدران نس ــه مازن ــفر ب ــیه س در حاش
ــاز  ــا آغ ــا ب ــوج دوم کرون ــیوع م ــه ش ب
ســفرهای پیــش از مــاه مبــارک رمضــان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدار دارد و ب ــور هش در کش
رفــع محدودیــت ســفرهای بیــن اســتانی 
گفــت: شــاهد ترافیک هــای ســنگین در 
ــدران هســتیم. محورهــای ارتباطــی مازن
ــه  ــفر ب ــت از س ــان خواس وی از هموطن
ــارک رمضــان  ــاه مب ــل از م ــدران قب مازن
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــد و ب ــز کنن پرهی
ــبت  ــتان نس ــن اس ــا در ای ــیوع کرون ش
ــن  ــت: ای ــار داش ــفند اظه ــاه اس ــه م ب
بــه معنــای پایــان کار نیســت و نگرانــی 

همچنــان وجــود دارد.
ــفرهای  ــز از س ــر پرهی ــد ب ــا تاکی وی ب
ــع محدودیت هــای  ــم رف ــه رغ اســتانی ب
محدودیــت  امــروز  از  افــزود:  تــردد 
مشــاغل کــم خطــر و دارای ریســک 
متوســط برداشــته شــده اســت امــا 
بــا ایــن حــال مــدارس، دانشــگاه ها، 
ــی و  ــای پذیرای ــر، تاالره ــای مطه حرم ه

ــتند. ــل هس ــره تعطی غی
حریرچــی بــا اظهــار اینکــه طبــق تصمیــم 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا آئین هــای 
عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه نیــز 
جمعــه پیــش روی در کشــور برگــزار 

ــان  ــاره غربالگــری هموطن نمی شــود، درب
و پایــش ســامت برابــر کرونــا گفــت: در 
مرحلــه اول 92 درصد ســاکنان شــهرهای 
بــزرگ و در مرحلــه دوم 80 درصــد افــراد 

بــاالی 15 ســال تمــاس گرفتنــد.
ــه داد:  ــت ادام ــر بهداش ــاون کل وزی مع
همچنیــن غربالگــری مولکولــی نیــز 
ــت  ــه عام ــرادی ک ــی اف ــق و بین از حل
ــد انجــام  ــا کــم عامــت بودن ــد و ی ندارن

ــت. ــده اس ش

مشاهده پیک کرونا 
در 5 استان

بررســی های  آخریــن  اســاس  بــر 
ــد  ــاری کووی ــاره بیم ــه درب ــورت گرفت ص
ــاه  ــن م ــا روز 31 فروردی ــور ت 19 در کش
رونــد  کل کشــور  در  آنکــه  علی رغــم 
می شــود  مشــاهده  بیمــاری  نزولــی 
امــا، رونــد صعــودی یــا شــروع پیــک در 
پنــج اســتان قــم، کهکیلویــه و بویراحمد، 
ــل  ــی و اردبی ــان غرب ــدران، آذربایج مازن

می شــود. مشــاهده 
ــوژی  ــی های اپیدمیول ــاس بررس ــر اس ب
صــورت گرفتــه بــر رونــد ابتا و گســترش 
ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان کــه از 
ســوی وزارت بهداشــت منتشــر شــده، تــا 
روز 31 فروردیــن بیــش از دو میلیــون 
ــه  ــان ب ــر در جه ــزار و 856 نف و 340 ه
ــه از  ــده اند ک ــا ش ــا مبت ــروس کرون وی
ایــن تعــداد 160 هــزار و 903 نفــر جــان 
خــود را بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا از دســت 

ــد. داده ان
بــه طــور کلــی در جهــان کشــورهای 
فرانســه  ایتالیــا،  اســپانیا،  آمریــکا، 
پنجــم  تــا  اول  رتبه هــای  آلمــان  و 
ــه خــود  ــد19 را ب ــه بیمــاری کووی ــا ب ابت

اختصــاص می دهنــد. بــر اســاس اعــام 
ــوی وزارت  ــده از س ــر ش ــزارش منتش گ
ــا  ــم ابت ــه نه ــز رتب ــران نی ــت، ای بهداش
بــه کروناویــروس را بــه خــود اختصــاص 
می دهــد و بــر اســاس آمــار اعــام شــده 
از ســوی وزارت بهداشــت تــا 31 فروردین 
ــه  ــور ب ــر در کش ــزار و211 نف ــاه 82 ه م
کرونــا مبتــا شــده اند کــه از ایــن تعــداد 
5118 نفــر جــان خــود را از دســت داده و 
57 هــزار و 23 نفــر نیــز بهبــود یافته انــد. 
ــر اســاس بررســی های صــورت گرفتــه  ب
بیشــترین شناســایی مــوارد قطعــی ابتا 
بــه ایــن بیمــاری در روز 11 فروردیــن مــاه 

ــوده اســت. ب
ــرای ارزیابــی رونــد گســترش بیمــاری  ب
کوویــد-19 در اســتان هــای مختلــف 
کشــور از تحلیــل رونــد تغییــرات اتفــاق 
مــرگ  و  ابتــا  مــوارد  بــرای  افتــاده 
ــده  ــتفاده ش ــه اس ــده روزان ــزارش ش گ
ــرات  ــد تغیی ــرای محاســبه رون اســت. ب
ابتــا و مــرگ در 5 روز اخیــر، ابتــدا 
متوســط ســه روزه تعــداد گــزارش ابتــا 
و مــرگ هــر روز بــا میانگیــن گرفتــن از 
داده هــای همــان روز، روز قبــل و روز 
بعــد محاســبه شــد. ســپس میــزان 
ــل  ــه روز قب ــبت ب ــر روز نس ــش ه افزای
ــد  ــر رون محاســبه شــد. در نهایــت، تغیی
ابتــا و مــرگ آخــر بــا میانگیــن گرفتــن 
از اعــداد بــه دســت آمــده بــرای روزهــای 
آخــر محاســبه شــد. بــرای تحلیــل بهتــر، 
ــز  ــج روز آخــر وارد آنالی شــاخص های پن
شــد. بــرای تحلیــل احتمالــی وضعیــت 
ــرار  ــی اپیدمــی مــواردی مدنظــر ق منحن

ــت. گرف
در مــواردی کــه هــر دو شــاخص تغییــر 

ــر  ــا و مــرگ در ســه روز اخی ــد ابت رون
منحنــی  داشــت،  افزایشــی  رونــد 
ــد افزایشــی دارد.  اپیدمــی احتمــاالً رون
ــد  ــر رون ــواردی کــه شــاخص تغیی در م
ابتــا نزولــی ولــی شــاخص تغییــر 
ــاالً  ــود، احتم ــودی ب ــرگ صع ــد م رون
اخیــرًا پیــک اول اپیدمــی رد شــده 
اســت. در مــواردی کــه هــر دو شــاخص 
تغییــر رونــد ابتــا و مــرگ در ســه روز 
ــی  ــت، منحن ــی داش ــد نزول ــر رون اخی
اپیدمــی احتمــاالً رونــد نزولــی دارد.
همچنیــن در مــواردی کــه تغییــرات 
ــا و  ــد ابت ــاخص های رون ــن ش ناهمگ
ــد  ــش از ح ــرات بی ــا تغیی ــرگ  و ی م
ــا  ــای ابت ــدام از داده ه ــر ک ــار ه انتظ
ــازگار  ــار ناس ــد، رفت ــده ش ــرگ دی و م
داده هــا وجــود دارد و تحلیــل بهتــر را در 

ــا داده هــای درســت تر  روزهــای بعــد و ب
ــرد. ــه ک ــوان ارائ میت

در کل کشــور رونــد نزولــی طــی روزهــای 
ــر  ــه نظ ــود. ب ــی ش ــاهده م ــر مش اخی
گلســتان،  اســتان  چهــار  می رســد 
خوزســتان، کردســتان و خراســان جنوبی 
اخیــرًا پیــک اپیدمــی را تجربــه کرده انــد 
ــک در  ــروع پی ــا ش ــودی ی ــد صع و رون
پنــج اســتان قــم، کهکیلویــه و بویراحمد، 
ــل  ــی و اردبی ــان غرب ــدران، آذربایج مازن

مشــاهده شــد.
تهــران،  اســتان   13 دیگــر  ســوی  از 
قزویــن،  البــرز،  شــرقی،  آذربایجــان 
فــارس،  لرســتان،  زنجــان،  اصفهــان، 
ــال  ــدان، چهارمح ــوی، هم ــان رض خراس
ایــام رونــد  و  ، کرمــان  و بختیــاری 
ــورد  ــد. در م ــی دهن ــان م ــی را نش نزول
یــزد،  شــمالی،  خراســان  اســتان   9
ــتان  ــاه، سیس ــان، کرمانش ــمنان، گی س
هرمــزگان  و  بوشــهر  بلوچســتان،  و 
تحلیــل  اجــازه  داده هــا  ناســازگاری 
ــان  ــی را نش ــت اپیدم ــتی از وضعی درس
ــه  ــت ک ــر داش ــد مدنظ ــد و بای نمی دهن
یــک اســتان می توانــد چندیــن اپیدمــی 
متوالــی و چندیــن پیــک منحنــی را 
ــه  ــاری هم ــدای بیم ــد. از ابت ــه کن تجرب
گیــر کوویــد -19، اطاعــات نادرســت 
رســانه  در  باورنکردنــی  ســرعتی  بــا 
هــای ســنتی و اجتماعــی گســترش 
یافتــه اســت. نمودارهــا؛ نتیجــه بررســی 
673 توئیــت اســت. 66 درصــد ایــن 
ــای  ــا گروه ه ــراد ی ــط اف ــا توس توییت ه
و  اســت  شــده  ارســال  غیررســمی 
بــه  متعلــق  آن،  درصــد   19.2 فقــط 
ــر اســت.  حســاب های تأییدشــده توییت
91.2 درصــد ایــن توئیت هــا محتــوای 
ــد از  ــدود 70 درص ــتند و ح ــدی داش ج
ــکی  ــات پزش ــورد اطاع ــا در م توئیت ه

و بهداشــت عمومــی بودنــد، در حالــی 
کــه بقیــه مربــوط بــه عوامــل اجتماعــی، 
ــد. در کل؛ 24.8  ــی بودن ــی و مال سیاس
درصــد از ایــن توئیت هــا دارای اطاعــات 
غلــط و 17.4 درصــد دارای اطاعــات غیر 
قابــل اطمینــان در مــورد ایــن همهگیــری 
ــن  ــط در بی ــات غل ــزان اطاع ــد. می بودن
گروه هــای  و  فــردی  حســاب های 
غیررســمی بیشــتر بــود. توئیت هــای 
ــه از حســاب های بهداشــت  ــام گرفت انج
و درمــان، کمتریــن میــزان اطاعــات 
ــه  ــتند و کلم ــان را داش ــل اطمین غیرقاب
تریــن  »کــم   COVID-19« کلیــدی 
غیرقابــل  و  غلــط  اطاعــات  میــزان 

توجیــه را داشــت.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تعــداد 
الیــک و بازنشــر هــر توئیــت، ربطــی بــه 
ــان  ــل اطمین ــا غیرقاب ــط ی ــوای غل محت
ایــن  واقــع،  در  نداشــت.  توئیــت  آن 
اطاعــات بــدان معناســت کــه اطاعــات 
نادرســت می توانــد بــا ســهولت در بســتر 
رســانه های اجتماعــی گســترش یابــد. در 
ــه  ــه نشــان داده می شــود ک ــن مطالع ای
درصــد اطاعات غلــط و غیرقابل اطمینان 
ــاد اســت.  ــده ای زی ــران کنن ــه طــرز نگ ب
ــده در  ــج منتشرش ــا نتای ــج، ب ــن نتای ای
منطبــق  اخیــر  مشــابه  اپیدمی هــای 
اســت، جایــی کــه رســانه های اجتماعــی 
نقــش مهمــی در انتشــار اطاعــات غلــط 
داشــتند. ایــن پدیــده هنگامــی کــه 
آگاهــی و اقدامــات پیشــگیرانه مناســب 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، 
ــدازد.  ــه خطــر می ان امنیــت عمومــی را ب
متولیــان ســامت جوامــع، دولت هــا 
و شــرکت های خصوصــی بایــد ایــن 
تهدیــد را بشناســند و بــه ســرعت بــرای 
گــردش اطاعــات درســت در محیــط 
الزم  اقدامــات  اجتماعــی،  رســانه های 
ــمالی ترین  ــلند، ش ــد. یس ــام دهن را انج

کشــور اروپــا و جزیــره ای واقــع در شــمال 
اقیانــوس اطلــس بــا مســاحت 100 هــزار 
ــت 340  ــع و جمعی ــر مرب و 250 کیلومت
هــزار و 795 نفــر اســت. اپیدمــی کوویــد 
-19 در ایــن کشــور از نهــم اســفندماه 
1398 آغــاز شــد. پــس از حــدود 40 روز 
از زمــان شناســایی اولیــن مــورد در ایــن 
ــبتًا  ــت نس ــه حال ــا ب ــد ابت ــور، رون کش
ــد ایســلند  ــدار رســیده اســت. هرچن پای
ایــن مســئله  و  دارد  جمعیــت کمــی 
می توانــد در مدیریــت بیمــاری تأثیرگــذار 
باشــد، امــا ایــن کشــور از نمونه هــای 
ــا اقدامــات  ــا بیمــاری ب ــه ب موفــق مقابل
در  آزمایش هــا  انجــام  و  تشــخیصی 
ــد کل  ــش 11 درص ــیع )آزمای ــطح وس س
جمعیــت( اســت. در ایــن کشــور تاکنــون 
1754 مــورد تأییدشــده بیمــاری و 9 
ــر  ــده اســت. ب ــزارش ش ــرگ گ ــورد م م
اســاس مطالعــات انجــام شــده در ایــن 
کشــور بیــش از 40 درصــد بیمــاران بدون 
عائــم بالینــی بودنــد. برخــی از تجــارب 
و اقدامــات انجــام شــده در ایــن کشــور 
شــامل مــوارد زیــر اســت؛دقت و ســرعت 
عمــل در انجــام اقدامات پیشــگیرانه،آغاز 
اولیــن ســری انبــوه آزمایــش هــا یــک 
مــاه قبــل از کشــف اولیــن مــورد بیماری 

در کشــور
مشــکوک  افــراد  تمــام  آزمایــش 
ــه مســافرت های  ــرادی ک عامــت دار، اف
مشــکوک داشــته یــا بــا افــراد مشــکوک 
ــی  ــد و ردیاب ــاط بودن ــه بیمــاری در ارتب ب
بــا  بــه صــورت جــدی  تمــاس هــا 
همــکاری سیســتم ســامت و پلیــس و 
نیــز ایجــاد اپلیکشــنی بــرای کمــک بــه 
ــات  ــن اقدام ــه ای ــا ک ــی تماس ه ردیاب
باعــث شــد تــا بیــش از 60 درصــد مــوارد 
جدیــد بیمــاری از افــراد تحــت ردیابــی و 

ــند. ــه باش در قرنطین

ــان اینکــه ســال 98  ــا بی ــر کشــور ب وزی
ســالی پرمشــغله بــرای نیــروی انتظامی 
بــود، بــه ایفــای نقــش پلیــس در مقابله 
بــا کرونــا پرداخــت و گفــت: نیــروی 
فاصلــه  طــرح  اجــرای  در  انتظامــی 
گــذاری اجتماعــی در پیشــانی مواجهــه 
ــرد. ــل ک ــه عم ــود و مدبران ــردم ب ــا م ب
ــیه  ــی در حاش ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
بیســت و چهارمیــن همایــش سراســری 
ــا  ــران ناج ــان و مدی ــان ، معاون فرمانده

ــا  ــتی ب ــروز نشس ــه ام ــرد: جلس اظهارک
ــران و مســئوالن ناجــا  ــان، مدی فرمانده
ــرای  ــده ب ــود و بن ــور  ب ــر کش در سراس
عــرض خداقــوت در جمــع ایــن عزیــزان 
ــدم  ــه معتق ــردم چــرا ک ــدا ک حضــور پی
ســال 98؛ ســالی بســیار پرمشــغله برای 
ــان و  ــود و فرمانده ــی ب ــروی انتظام نی
کارکنــان تــاش گــر ایــن نیرو توانســتند 
ماموریتهــا را بــه نحــو احســن  عملیاتــی 
کننــد. وی بــه موضــوع شــیوع ویــروس 

کرونــا در کشــور و اقدامــات عظیــم ناجــا 
در ایــن رابطــه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوری  ــه ط ــت ب ــناخته اس ــاری ناش بیم
ــام  ــود اق ــا کمب ــای اول ب ــه در روزه ک
بــا  امــا  بودیــم  رو  روبــه  بهداشــتی 
گذشــت دو مــاه از ایــن بیمــاری اکنــون 
مــی توانیــم روزانــه 4 میلیــون ماســک 
صنعتــی تولیــد کنیــم و در خصــوص 
تجهیــزات و اقــام بهداشــتی نیــز هیــچ 
گونــه مشــکلی نداریم.وزیرکشــور ادامــه 
داد: کنتــرل ورودی و خروجــی شــهرها، 
تعطیلــی مشــاغل و ... از جملــه اقدامات 
مطلوبــی بــود کــه بــرای مقابلــه بــا کرونــا 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی و در س اجرای

ــر انجــام آن تاکیــد شــد. ــا نیــز ب کرون

 می توانیم روزانه ۴ میلیون 
ماسک صنعتی تولید کنیم

اساسا چیزی به نام عادی شدن 
شرایط نداریم

ســخنگوی دولــت گفــت: مــا بــه دنبال این هســتیم کــه هــم تحریم هــا را به عقب 
برانیــم و هــم جامعــه را در برابــر همــه اشــکال بیمــاری و از جملــه کرونــا محفــوظ 
ــگاران  ــا خبرن ــری هفتگــی ب ــی ربیعــی در جلســه خب ــم. عل ــگاه داری و ســالم ن
رســانه ها بــا تبریــک هفتــه ســامت بــه کادر پزشــکی و بهداشــتی کشــور، اظهــار 
کــرد: هفتــه ســامت را بــه خانــواده بــزرگ تامین ســامت کشــور، بــه کادر درمانی 
کــه در حــوزه ســامت جــان و روان فعالیــت دارنــد تبریــک مــی گویــم. بــرای مــا 
ایــن هفتــه معنایــی دیگــر دارد. مــا هیــچ ســالی مثــل امســال درکی چنیــن غنی 
از ســامت نداشــتیم. جامعــه مــا توامــان بــه ســامت تــن و روان نیــاز دارد.وی 
افــزود: ایــن دو در کنــار یکدیگــر عامل پویایی، نشــاط و پیشــرفت جامعه هســتند. 
در نــگاه دولــت، ســامت چیــزی بیــش از نبــود بیمــاری اســت. ســامت و کرامت، 
ســامت و عدالــت و ســامت و کیفیــت زندگــی، مفاهیمــی بــه هــم پیوســته انــد 
کــه در کنــار هــم معنــا دارند.ربیعــی بــا بیــان اینکــه مــا در ایــن روزهــا حماســه 
بــزرگ ســامت را تجربــه مــی کنیــم، تاکیــد کــرد: ایــن بــار قهرمانــان و حماســه 
ســازان از عرصــه ای متفــاوت، از کــف بیمارســتان هــا، درمانــگاه هــا، آزمایشــگاه 
هــا، از عرصــه پزشــکی، پرســتاری و بهیــاری تــا کارگــران شــریفی کــه در بخــش 

خدمــات حــوزه ســامت مشــغول بــه کار هســتند، برخاســته انــد.

ته
نک

بر اسـاس اعالم گزارش منتشـر شـده از سـوی وزارت بهداشت، 
خـود  بـه  را  بـه کروناویـروس  ابتـال  نهـم  رتبـه  نیـز  ایـران 
اختصاص میدهد و بر اسـاس آمار اعالم شـده از سـوی وزارت 
بهداشـت تـا 31 فروردیـن ماه 82 هـزار و211 نفر در کشـور به 
کرونـا مبتـال شـدهاند که از ایـن تعـداد 5118 نفر جـان خود 
را از دسـت داده و 57 هـزار و 23 نفـر نیـز بهبـود یافتهاند. بر 
اسـاس بررسـیهای صـورت گرفته بیشـترین شناسـایی موارد 
قطعـی ابتـال بـه ایـن بیمـاری در روز 11 فروردیـن مـاه بـوده 
اسـت. در کل کشـور رونـد نزولی طـی روزهای اخیر مشـاهده 
می شـود. بـه نظر میرسـد چهار اسـتان گلسـتان، خوزسـتان، 
کردسـتان و خراسـان جنوبـی اخیـرًا پیـک اپیدمـی را تجربـه 
کردهانـد و رونـد صعـودی یا شـروع پیک در پنج اسـتان قم، 
کهکیلویـه و بویراحمـد، مازنـدران، آذربایجان غربـی و اردبیل 
مشـاهده شـد. از سـوی دیگـر 13 اسـتان تهـران، آذربایجـان 
شـرقی، البـرز، قزویـن، اصفهـان، زنجـان، لرسـتان، فـارس، 
خراسـان رضـوی، همـدان، چهارمحـال و بختیـاری ، کرمان و 

ایـالم رونـد نزولی را نشـان مـی دهند.

گزارش

سالمتدولت

۸۳5۰5 مبتال  و  52۰9 فوتی کرونا اماکن مقدسه تا 15 اردیبهشت تعطیل هستند
جمهـور  رییـس  دفتـر  رئیـس 
سـتاد  تصمیـم  خصـوص  در 
ملـی مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا 
اماکـن  و  در خصـوص حرم هـا 
مقدسـه تاکیـد کـرد: در جلسـه روز یکشـنبه سـتاد ملـی 
مقابلـه بـا کرونـا، تصمیـم قبلـی سـتاد در ارتبـاط بـا حـرم 
های مطهر و اماکن مقدسـه تا 15 اردیبهشـت تمدید شـد. 
رئیـس دفتـر رییـس جمهـور در خصـوص تصمیـم سـتاد 
ملـی مقابلـه با بیماری کرونـا در خصوص حرم هـا و اماکن 
مقدسـه تاکیـد کـرد: اینگونـه تصمیمـات در سـتاد ملـی 
براسـاس نظـر کارشناسـی کمیته هـای تخصصـی ذیربط و 
شـرایط کنتـرل بیمـاری و نقش تجمعات در گسـترش آن، 

توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی اتخـاذ 
می شـود و در جلسـه روز یکشـنبه سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونـا، تصمیـم قبلـی سـتاد در ارتبـاط با حرم هـای مطهر 
و اماکـن مقدسـه تـا 15 اردیبهشـت تمدیـد شـد، البتـه 
بازگشـایی هرچـه سـریعتر اماکن بخصوص در مـاه مبارک 
رمضـان کـه ماه دعا و عبادت اسـت آرزوی همگانی اسـت.
واعظـی در واکنـش به بازتاب ناقص تصمیمات جلسـه روز 
یکشـنبه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا در برخی از رسـانه ها 
در مـورد حرم های مطهر و اماکن مقدسـه خاطرنشـان کرد: 
براسـاس مصوبـه سـتاد ملـی و بـرای جلوگیـری از شـیوع 
و انتقـال ویـروس کرونـا، مصوبـه قبلی سـتاد در خصوص 
حرم هـا و اماکـن مقدسـه  تـا 15 اردیبهشـت تمدیـد شـد.

از  روز   61 گذشـــت  بـــا 
کشـــور  در  شـــیوع کرونـــا 
وزارت  اعـــام  براســـاس 
بهداشـــت تاکنـــون 83505 
نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن 
ـــود  ـــر بهب ـــده و 59273 نف ـــوت ش ـــر ف ـــداد 5209 نف تع
ـــور  ـــا در کش ـــیوع کرون ـــت 61 روز از ش ـــا گذش یافته اند.ب
براســـاس اعـــام وزارت بهداشـــت تاکنـــون 83505 
نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن 
ـــود  ـــر بهب ـــده و 59273 نف ـــوت ش ـــر ف ـــداد 5209 نف تع
یافته انـــد. براســـاس مصوبـــات ســـتاد ملـــی مقابلـــه 
بـــا کرونـــا از امـــروز اعمـــال ممنوعیـــت تـــردد بیـــن 

ـــذاری  ـــرح فاصله گ ـــرای ط ـــتای اج ـــه در راس ـــتانی ک اس
اجتماعـــی لغـــو می شـــود. همچنیـــن مصـــوب شـــده 
ـــا  ـــه و مســـاجد ت ـــن متبرک ـــی، اماک ـــز مذهب اســـت؛ مراک
ـــه  ـــه گفت ـــوند. ب ـــایی نش ـــاه بازگش ـــت م ـــه اردیبهش نیم
علیرضـــا زالـــی روز گذشـــته بیمـــاران بســـتری در بخـــش 
تهـــران  در  بیمارســـتان ها  در  ویـــژه  مراقبت هـــای 
ـــته  ـــش داش ـــد افزای ـــل دو درص ـــای قب ـــه روزه ـــبت ب نس
ـــز  ـــه بازگشـــایی پاســـاژها و مراک ـــا اشـــاره ب اســـت. وی ب
خریـــد اعـــام کـــرد: بـــا افزایـــش ترددهـــا در ســـطح 
ــده  ــزوده شـ ــروس افـ ــن ویـ ــداد ناقلیـ ــر تعـ ــهر بـ شـ
ـــگام  ـــا در هن ـــم ت ـــردم می خواهی ـــن از م ـــت. بنابرای اس
ـــد.  ـــت کنن ـــت رعای ـــه دق ـــا را ب ـــزل پروتکل ه ـــه من ورود ب

رنا
 ای

س:
عک

حریرچی:  به رغم رفع محدودیت های تردد مردم از سفرهای استانی پرهیز کنند

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـامی گفت 
کـه طرح دوفوریتـی اصاح قوانین انتخابات در دسـتور کار 

جلسـه هفته جـاری مجلس قـرار دارد.
علـی اصغـر یوسـف نـژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کرد: 
طـرح اصـاح برخـی قوانیـن راجـع بـه انتخابـات ریاسـت 
جمهوری، مجلس و شـوراها که دوفوریت آن هفته گذشـته 
در مجلس به تصویب رسـید در جلسـه روز شـنبه )سـی ام 
فروردین( کمیسـیون شـوراها مـورد بررسـی و تصویب قرار 

گرفت.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در نشسـت رسـانه ای هفتگـی 
خـود کـه از طریـق فضای مجـازی انجام شـد، به بیـان مواضع 
جمهـوری اسـامی ایران دربـاره موضوعات مختلـف پرداخت و 
بـه سـوال خبرنگاران پیرامون مسـائل سیاسـت خارجـی ایران 
پاسـخ گفت.سـید عبـاس موسـوی،در این نشسـت رسـانه ای 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مصطفـی الکاظمی نخسـت وزیر 
پیشـنهادی عـراق قـرار اسـت بـه زودی کابینـه خـود را معرفی 
کنـد و آیـا در زمینـه انتخـاب نخسـت وزیـر و تعییـن لیسـت 
کابینـه عـراق با ایـران مشـورتی شـده است؟،خاطرنشـان کرد:  
انتخـاب نخسـت وزیر و روند سیاسـی در عراق مسـئله داخلی 
این کشـور اسـت، عراق کشـور دوسـت و همسـایه ماسـت، آنها 
دولت و ملت بالغی هسـتند و خودشـان برای شـرایط سیاسی 
و آینـده شـان تصمیم گیـری می کننـد.وی ادامـه داد: ایـران 
بـا توجـه بـه دوسـتانی کـه در عـراق دارد اگـر از مـا درخواسـت 
شـود مشـورت های الزم را ارائـه می دهیـم. در خصوص انتخاب 
نخسـت وزیر و اعضای کابینه عراق مشـورتی با ایران نمی شـود 
و مـا هـم عاقـه ای بـرای دخالت در امـور عراق نداریـم چرا که 
معتقـد هسـتیم دولـت و ملـت عـراق بالغ و رشـید هسـتند و 

خودشـان مـی تواننـد بـرای آینده شـان تصمیم گیـری کنند.

وزیـر بهداشـت بـه مناسـبت هفته سـامت گفـت: ما بـه دلیل 
همکاری تنگاتنگ همه همکاران، شـعار امسـال هفته سـامت 
را حمایت همگانی از مدافعان سـامت نامیدیم. سـعید نمکی 
بـا اشـاره بـه اینکه ما به دلیل همـکاری تنگاتنگ همه همکاران 
در حـوزه سـامت، هفتـه سـامت را بـه عنـوان سـال حمایـت 
از مدافعـان سـامت نامیدیـم، گفـت: در روزهـای مختلـف بـه 
دلیـل نقـش پر رنگ همـه عزیـزان ما مناسـبت های مختلفی 
را اعـام کردیـم گفت: امروز  )یکم اردیبهشـت مـاه( را به عنوان 
اولیـن روز بـه عنـوان روز بهـورزان، مراقبیـن سـامت و خانواده 
بهداشـت کشـور در مقابله با کرونا و نقش ارزنده ای که داشـتند 
در پیشـگیری بیماری و کاهش فشار در بیمارستان و بخشهای 
درمانـی و نقـش پـر رنگـش در بسـیج ملـی مبـارزه بـا کرونـا، 
نامگـذاری کردیم.وزیـر بهداشـت اظهـار کرد: روز دوم یعنی سـه 
شنبه ) دوم اردیبهشت ماه( را به عنوان روز پزشکان، پرستاران، 
ماماها، متخصین علوم آزمایشـگاهی و کل خانواده سـامت در 
بخـش تشـخیص و درمـان در مقابله با کرونـا برگزیدیم. نمکی 
با اشـاره به اینکه روز سـوم یعنی چهارشـنبه )سـوم اردیبهشـت 
مـاه( را بـه عنـوان روز آمـوزش، پژوهش، فنـاوری و تولید ملی 
در مقابلـه بـا کرونـا برگزیدیـم، گفـت: بـا نقـش ارزنـده ای کـه 
تحقیقـات سـنگین مـا در عرصـه ملـی دنبـال می شـود و برای 
راهکارهـای درمانی تشـخیص و مـوارد دیگری که شـرکت های 

دانـش بنیـان در امـر تولید دنبـال می کنند.

بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای  یـک عضـو کمیسـیون 
اسـامی بـا دادن ایـن اطمینـان به مـردم که مراکـز انتقال خون 
از فضـای اسـتاندارد توأمـان بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
برخـوردار اسـت، گفـت: قطعـا کسـانی کـه خـون اهـدا می کنند 
مشـکلی برایشـان از لحـاظ ابتـا بـه کرونـا پیش نخواهـد آمد 
و بـدون خطـر خواهـد بود.احمـد همتی گفـت: درخواسـت ما از 
مردم این اسـت که همچون گذشـته در مراکز انتقال خون برای 
اهـدای خـون مراجعه کنند و مطمئن باشـند کـه آن جا از فضای 

اسـتاندارد و خوبـی برخوردار  اسـت.  

بررسی طرح اصالح 
قوانین انتخابات

حضور آمریکا در منطقه 
باعث ناامنی است

»حمایت همگانی از مدافعان 
سالمت« شعار هفته سالمت

 در کشور کمبود
 خون داریم
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 پیام
 میراث و زیست

ابالغ 
پرونــده  موضــوع  در 
لــه   9800238 کاســه 
مریــم  ورثــه  صرافــی  ســکینه 
ابــادی و علیــه  فارســی علــی 
ــه  ــرو اجرائی ــی و پی ــد صراف وحی
ارســالی بدیــن وســیله اخطــار می 
گــردد طبــق درخواســت بســتانکار 
ــه الحــاق یــک  ــن نام ــر آئی و براب
تبصــره بــه مــاده 1082 قانــون 
مهریــه  ســکه  میــزان  مدنــی 
منــدرج   1399.1.31 تاریــخ  تــا 
در ســند نکاحیــه شــماره 2604 
ازدواج  دفترخانــه  در  تنظیمــی 
شــماره 168 شهرســتان رفسنجان 
بــه مبلــغ 9.735.000.000 ریــال 
مراتــب  محاســبه گردیــد کــه 
ــاغ  ــما اب ــه ش ــیله ب ــن وس بدی

گردد.م_الــف4560 مــی 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 
رفسنجان_علی خسرو انجم

گردشگریصنعت

1۰۰ میلیارد بدهی را ندهید شکایت می کنیم۴5 میلیون جوجه در آستانه معدوم سازی

ــاق بازرگانـــی ایـــران می گویـــد  ــو اتـ عضـ
معدوم ســـازی  فیلـــم  انتشـــار 
جوجه هـــای یکـــروزه بایـــد بـــه یـــک 
ـــداری  ـــه جـــدی در صنعـــت مرغ ـــر روی تغیی
ـــن  ـــاالن ای ـــن صـــورت بســـیاری از فع ـــر ای ـــرا در غی کشـــور منجـــر شـــود، زی
ــوند. ــت می شـ ــت و ورشکسـ ــد داشـ ــوان کار نخواهنـ ــر تـ ــش دیگـ بخـ
ـــر  ـــار تصوی ـــرد: انتش ـــار ک ـــنا، اظه ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــی فارغ غامعل
معدوم ســـازی جوجه هـــا باعـــث حســـاس شـــدن جامعـــه و تعـــدادی از 
مســـئوالن شـــد، در حالـــی کـــه ایـــن اتفـــاق در بســـیاری از کشـــورهای جهـــان 
نیـــز رخ می دهـــد و بـــرای جلوگیـــری از آن بایـــد سیاســـت های کان را 
ـــته  ـــود داش ـــا وج ـــن جوجه ه ـــرای ای ـــا ب ـــه تقاض ـــت ک ـــر گرف ـــوری در نظ ط
ــف  ــاس تکلیـ ــران براسـ ــداران در ایـ ــه مرغـ ــان این کـ ــا بیـ ــد.وی بـ باشـ
دولتـــی و نیـــاز پیش بینـــی شـــده تولیـــد می کننـــد، گفـــت: پیـــش از 
ـــرغ  ـــون تخم م ـــه 135 میلی ـــود ک ـــده ب ـــف ش ـــا تکلی ـــه م ـــا ب ـــرای کرون ماج
ـــن  ـــرای تامی ـــرغ ب ـــپس م ـــه و س ـــه جوج ـــدن ب ـــل ش ـــرای تبدی ـــه دار ب نطف

ـــا کاهـــش تقاضـــا تحـــت تاثیـــر شـــیوع، امـــروز  نیـــاز کشـــور تولیـــد کنیـــم. ب
ـــون  ـــدودا 100 میلی ـــور ح ـــاز کش ـــه نی ـــد ک ـــاورزی می گوی ـــاد کش وزارت جه
جوجـــه اســـت و مـــا می گوییـــم کـــه نیـــاز حـــدودا 90 میلیـــون جوجـــه 
خواهـــد بـــود. از ایـــن رو عـــددی بیـــن 45 تـــا 35 میلیـــون تخم مـــرغ 
ـــران  ـــی ای ـــاق بازرگان ـــد شـــد.عضو ات ـــد خواه ـــازاد در کشـــور تولی ـــه دار م نطف
بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن موضـــوع کـــه بـــرای جلوگیـــری از معدوم ســـازی 
نمی تـــوان مـــرغ مـــادر را از چرخـــه تولیـــد خـــارج کـــرد، اظهـــار کـــرد: در 
ـــرغ  ـــود جـــدی م ـــا کمب ـــده کشـــور ب ـــد در آین ـــاق بیفت ـــن اتف ـــه ای ـــی ک صورت
ـــه  ـــرد ک ـــد کاری ک ـــت ها بای ـــر سیاس ـــا تغیی ـــن رو ب ـــود و از ای ـــه می ش مواج
ـــه داد:  ـــند.فارغی ادام ـــی نرس ـــن تصمیم ـــه چنی ـــار ب ـــداران از روی اجب مرغ
ـــازاد  ـــای م ـــد تخم مرغ ه ـــوزه خری ـــن ح ـــود در ای ـــای موج ـــی از گزینه ه یک
ـــون  ـــدود 45 میلی ـــن ح ـــه ای ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــت ب ـــت اس ـــوی دول از س
تخم مـــرغ از مرغـــدار خریـــداری شـــود تـــا بـــه ایـــن ترتیـــب از ســـویی 
ـــه شـــود و  ـــن صنعـــت گرفت ـــی ای ـــارد تومان ـــه 1300 میلی ـــان ماهان ـــوی زی جل

از ســـوی دیگـــر جوجه هـــا نیـــز معـــدوم نشـــود.

دفاتـر  صنفـی  انجمـن  رییـس 
و  هوایـی  مسـافرت  خدمـات 
جهانگـردی ایـران بـا درخواسـت 
از شـرکت های هواپیمایـی بـرای 
اسـترداد وجـه پروازهای باطل شـده، گفـت: ایرالین های ایرانی 
آژانس هـای  بـه  تومـان  میلیـارد  و خارجـی حـدود یک صـد 

بدهکارنـد. مـردم  و  مسـافرتی 
حرمـت هللا رفیعـی بـه ایسـنا گفـت: ایـن بدهـی که بخشـی از 
آن طلـب آژانس هـای مسـافرتی و بخشـی دیگـر طلـب مردم 
از بعضـی ایرالین هـای داخلـی و خارجـی اسـت،  سـبب بروز 
مشـکات زیادی شـده و  نارضایتی و شـکایت مسـافران را از 
آژانس هـای مسـافرتی بـه دنبـال داشـته، درحالی که مـا صرفا 

فروشـنده خدمـات ایرالین هـا بودیم.
وزارت راه در ششـم اسـفندماه بخشـنامه ای را صـادر کـرد و از 
شـرکت های هواپیمایـی خواسـت وجوه بلیت های کنسل شـده 

از  بسـیاری  بازگرداننـد.  مـردم  بـه  جریمـه  بـدون کسـر  را 
ایرالین هـا پرداخـت ایـن وجـوه را بـه بعـد از تعطیـات نـوروز 
موکـول کردنـد، امـا رییـس انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات 
مسـافرتی بـه ایسـنا گفـت هنوز بخش زیـادی از ایـن مبلغ به 
مـردم و آژانس هـای مسـافرتی بازگردانـده نشـده و مشـکات 
ایـن  از  زیـادی  حجـم  اسـت.  آورده  وجـود  بـه  را  بسـیاری 
مبالـغ بـه پروازهـای خارجـی مربـوط می شـوند کـه بـا شـیوع 
گسـترده ویـروس کرونـا در بسـیاری از کشـورها و مسـدود 
شـدن مرزهـای هوایـی، باطـل شـدند، درحالی که هنـوز هزینه 
بلیـت ایـن پروازهـای باطل شـده برگردانده نشـده اسـت. این 
انجمـن ضمن درک شـرایط نامطلوب پیش آمده از آن شـرکت 
تقاضـا دارد کـه در اسـرع وقت براسـاس بخشـنامه های صادره 
از سـوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری و مراجع قانونی کشـور 
نسـبت بـه پرداخـت مطالبات دفاتـر خدمات مسـافرت هوایی 

و جهانگـردی اقـدام کنـد

»گلستان« 200ساله سعدی در موزه ملی
موزه ملی ایران همزمان با روز بزرگداشت »سعدی« از نسخه  خطی 200ساله »گلستان« رونمایی کرد. نسخه  خطی »گلستان« 

سعدی باقی مانده از دوره قاجار به شماره 3714 در موزه ملی ایران نگه داری می شود.

کیفیـت هـوای پایتخـت در فروردین مـاه امسـال 14 روز در 
شـرایط پـاک و 17 روز در شـرایط قابـل قبـول قرار داشـت.

بـه گـزارش ایسـنا،  تهرانی هـا در حالـی 14 روز هـوای پـاک 
در فروردیـن مـاه تنفـس کردند کـه از ابتدای امسـال باتوجه 
بـه تغییـرات دسـتورالعمل محاسـبه شـاخص کیفیـت هـوا، 
آالینده دی اکسـید نیتروژن در پنج روز آالینده شـاخص بود.
 این آالینده از ابتدای امسـال بر اسـاس دسـتورالعمل جدید 
اندازه گیـری شـاخص کیفیـت هـوا سـختگیرانه تر محاسـبه 
می شـود. آالینـده »ناکس« از منابع مختلفـی از جمله منابع 
متحـرک، نیروگاه هـا، مصـارف خانگـی و تجـاری، صنایـع، 
جایگاه هـای سـوخت و... تولیـد می شـود. ایـن منابـع هـر 
کـدام سـهم متفاوتـی در تولید ناکـس دارند. بـرای مثال در 
شـهر تهـران 35 درصـد آالینده ناکس توسـط منابع متحرک 
و 32 درصـد آن توسـط نیروگاه هـا تولیـد می شـود. مصـارف 
خانگـی، اداری و تجـاری و صنایـع نیـز هـر کـدام بـه ترتیب 

سـهم 14 و 8 درصـدی در تولیـد ایـن آالینـده دارند.
طـی فروردیـن مـاه سـال گذشـته نیز کیفیـت هـوای تهران 
قبـول  قابـل  روز در شـرایط  و 10  پـاک  روز در شـرایط   21
قـرار داشـت کـه ایـن وضعیـت بـه نوعی طـی 10 سـال اخیر 
بی سـابقه بـود. کیفیـت خـوب هـوای پایتخـت در ایـن بـازه 

زمانـی مدیـون وزش بـاد و بارش هـای بهـاری بـود.
پایتخت نشـینان در اولیـن مـاه سـال 97 تنها سـه روز هوای 
پـاک تنفـس کردنـد. در فروردیـن 97 هوا 22 روز در شـرایط 
بـرای گروه هـای  ناسـالم  در شـرایط  روز   6 و  قبـول  قابـل 
حسـاس قـرار داشـت. در اولیـن مـاه بهـار سـال 96 کیفیت 
هـوا در تهـران 27 روز در شـرایط مطلـوب قـرار داشـت کـه از 
ایـن بین سـهم هـوای پاک 9 روز و سـهم هـوای قابل قبول 
18 روز بـود. تهـران در ایـن زمان چهار روز هوای ناسـالم برای 

گروه هـای حسـاس را نیـز تجربـه کرد.
خوشـبختانه کیفیـت هـوا در فروردیـن سـال 95 طـی هیـچ 
روزی نامطلـوب گـزارش نشـد. در این سـال فروردین 10 روز 

هـوای پـاک و 21 روز هـوای قابـل قبول داشـت.

سوژه هوای فروردین 
تهران در 

شرایط پاک

کوره های سنتی تولید ذغال؛ عامل نابودی خاک

کوره های سنتی، بدون هیچ مجوزی و رعایت ایمنی کار فعالیت می کنند

ــال در  ــد ذغ ــای تولی ــیاری از کوره ه بس
کشــور بــه صــورت ســنتی و فاقــد مجــوز 
غیرمجــاز  کوره هــای  ایــن  هســتند؛ 
عــاوه بــر متصاعــد کــردن گازهــای 
ــامت  ــد س ــوا، تهدی ــی ه ــمی، آلودگ س
تخریــب  آرامــش،  ســلب  انســان ها، 
محیط زیســت و منابــع طبیعــی عاملــی 
و  بیشــتر  ســودجویان  تــا  شــده اند 
بیشــتر تیشــه بــر ریشــه  درختــان بزنند.
ــه گــزارش روز دوشــنبه پایــگاه اطــاع  ب
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رســانی 
محمــدی  مریــم  ســیده  زیســت، 

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــناس س کارش
زیســت در ایــن بــاره گفت: یکــی دیگر از 
موضوعاتــی کــه درخصــوص کــوره هــای 
می شــود،  مطــرح  غیرمجــاز  ســنتی 
کاربــری آنهاســت؛ کارگاه هــای صنعتــی 
تولیــد ذغــال در کشــور کــه دارای مجــوز 
کاربــری  در  هســتند  مربوطــه  هــای 
ــد؛  کارگاهــی و تجــاری فعالیــت می کنن
ــچ  ــدون هی ــنتی، ب ــای س ــوره ه ــا ک ام
مجــوزی و رعایــت ایمنــی کار در زمیــن 
هــای کشــاورزی، اراضــی طبیعــی و 
جنــگل هــا فعالیــت و از ایــن رو تیشــه 
ــد. خــاک  ــی زنن ــت م ــه ریشــه طبیع ب
زمینــی کــه ایــن کوره هــا در آن احــداث 
می شــود، بــه دلیــل حــرارت بــاال و 

آلودگــی بــرای همیشــه حیــات خــود را 
)قابلیــت زراعــت و رشــد و نمــو گیــاه( از 

ــد داد. ــت خواه دس
وی افــزود: از جملــه مناطقــی کــه ایــن 
ــاز در آن  ــر و غیرمج ــای پرخط ــوره ه ک
ــیب  ــر آس ــاوه ب ــد، ع ــت می کنن فعالی
هــای ذکــر شــده کــه نارضایتــی مــردم 
ــتان ری  ــال دارد، شهرس ــه دنب ــز ب را نی
نظارت هــای  تمــام  باوجــود  اســت؛ 
و  ری  شهرســتان  زیســت  محیــط 
همــکاری فرمانــداری و بخشــداری ها 
ــم  ــوز ه ــا، هن ــوره ه ــن ک ــب ای در تخری
ــای  ــا در ج ــی از آنه ــل توجه ــداد قاب تع
جــای حــوزه شهرســتان ری فعالیــت 

. می کننــد

محمدی اظهار داشــت: ســال گذشــته در 
هفتــه زمیــن پاک تیمــی از کارشناســان 
محیط زیســت، بخشــداری و شــورا بــرای 
در  واقــع  ذغــال  تخریــب کوره هــای 
ــردم  ــزام شــدند؛ م اراضــی فشــافویه اع
محلــی از ایــن مســاله شــاکی بودنــد و 
ــا  ــب کوره ه ــم تخری ــی حک ــام قضای مق
را صــادر کــرد؛ زمانــی کــه وارد محــدوده 
کوره هــا شــدیم بــه دلیــل عــدم رعایــت 
ــه  ــردن دهان ــتتار ک ــی و اس ــکات ایمن ن
ــده در  ــدی، بن ــط متص ــا توس ــوره ه ک
ــق  ــه عم ــال ب ــای ذغ ــوره ه ــی از ک یک
٣ متــر ســقوط کــردم؛ ایــن کــوره نیمــه 
روشــن و پــر از ذغــال هــای داغ بــود کــه 
ــمی  ــات جس ــوختگی و صدم ــار س دچ
ــل  ــز قب ــه شــاید هرگ و روحــی شــده ک

ــران نباشــد. جب
ــف  ــه لط ــه ب ــه ک ــه وی صدالبت ــه گفت ب
ــده از کــوره بیــرون  ــود کــه زن ــد ب خداون
آمــدم؛ امــا اگــر متصــدی کــوره حداقــل 
ایمنــی را رعایــت می کــرد، ایــن حادثــه 

ــخ رخ نمــی داد. تل
حفاظــت  ســازمان  کارشــناس  ایــن 
در  همــکاران  افــزود:  محیطزیســت 
ــت، در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
جریــان انجــام وظایــف محولــه چــه در 
ــه  ــانی و چ ــت انس ــط زیس ــوزه محی ح
در حــوزه محیــط زیســت طبیعــی در 
جریــان حراســت حفاظــت از حیــات 
دوشــادوش  همــواره  و...   وحــش 
خطــرات هســتند، امــا هرگــز بــه دلیــل 
احتمــال وقــوع ایــن خطــرات در انجــام 
وظایــف احمــال نداشــته و بــا تمــام 
ــور  ــت کش ــط زیس ــظ محی ــود حاف وج

هســتند. تمــام تــاش دولــت بــرای 
محیطــی،  زیســت  وضعیــت  بهبــود 
کاهــش پســماند، کاهــش آلودگــی هــوا 
ــط  ــت محی ــاء کیفی ــه ارتق ــی ب و.. زمان
زیســت کشــور منجــر خواهــد شــد کــه 
ــکاری الزم  ــارکت و هم ــز مش ــردم نی م
ــد؛  ــل آورن ــه عم ــر ب ــان ام ــا متولی را ب
ــیر  ــردم در مس ــت م ــارکت و فعالی مش
حفــظ محیــط زیســت امــری ضــروری 

ــت. اس
وی ادامــه داد: مــردم بایــد هوشــیار 
باشــند و اجــازه ســودجویی غیــر قانونــی 
را از طبیعــت بــه احــدی ندهــد و در 
ــا  ــی از فعالیت ه ــاهده برخ ــورت مش ص
ــاک و  ــی آب و خ ــه آلودگ ــر ب ــه منج ک
ــه  ــوع را ب ــریعًا موض ــود، س ــوا می ش ه
ادارات محیــط زیســت منعکــس کننــد، 

بــه همیــن دلیــل ســازمان حفاظــت 
»هشــتاد  شــعار  زیســت  محیــط 
ــعه  ــرای توس ــان« ب ــط ب ــون محی میلی
پایــدار ایــران را برگزیــد؛ چــون هــر 
ــه  ــد نســبت ب ــردم کشــور بای ــک از م ی
محیــط طبیعــی پیرامــون خــود مســئول 
باشــد. محمــدی اظهارداشــت: ٢٢ آوریل 
مصــادف بــا دوم اردیبهشــت بــه عنــوان 
روز جهانــی زمیــن پــاک نامگذاری شــده 
اســت. ایــن نامگــذاری بــا هــدف جلــب 
توجــه مــردم و تفکــر در مواهــب فراوانی 
بــرای موجــودات  خداونــد در زمیــن 
ــد  ــادآوری کن ــه انســان ها ی ــه ب اســت ک
ــی از  ــال قدردان ــه در قب ــن وظیف کمتری
زمیــن حفاظــت و ارج نهــادن بــه آن 

ــت. اس

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
صنایع دسـتی در دیـدار بـا برخـی نماینـدگان 
مجلـس یازدهـم، بـا ابـراز نارضایتـی از بودجه 
ایـن وزارتخانـه کـه کفـاف حفاظـت، مرمـت و 
نگهـداری از میـراث فرهنگی و هزینه تبلیغات 
کـرد:  درخواسـت  نمی دهـد،  را  گردشـگری 
بودجـه وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
شـود. اصـاح  ریشـه ای  دسـتی  صنایـع  و 
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومـی 
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی، علی اصغر مونسـان در دیدار با مجمع 
نماینـدگان منتخـب مـردم اسـتان گلسـتان 
در مجلـس یازدهـم شـورای اسـامی،  گفـت: 
از نظـر بودجـه ای عقـب هسـتیم، بـا توجـه 
میـراث  تخصصـی  حـوزه  سـه  این کـه  بـه 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی داریـم 

امـا همچنـان بودجه ایـن وزارتخانه کم اسـت. 
بـا تاش هایـی کـه کردیـم نـرخ رشـد بودجـه 
مـا نسـبت بـه گذشـته 30 درصد شـد. بودجه 
مـا نسـبت بـه وزارت ورزش و جوانـان نصـف 
اسـت، متأسـفانه بودجه باید از ریشـه درست 

. د شو
چندبخشـی  وزارتخانـه  ایـن  شـد:  یـادآور  او 
میـراث  حـوزه  در  عمرانـی  کارهـای  اسـت، 
حاضـر  حـال  در  می دهـد.  انجـام  فرهنگـی 
داریـم.  اجـرا  در حـال  پـروژه مرمتـی   2500
اشـتغال زایی آن باالتر از وزارت راه و مسـکن و 
شهرسـازی اسـت، زیـرا همه  کارهـای ما یدی 
و دسـتی اسـت، درنتیجـه نـرخ اشـتغال آن 
باالسـت. در حقیقـت میـراث فرهنگی ماهیت 

فرهنگـی و عمرانـی دارد.
و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 

صنایع دسـتی افزود: همـه نمایندگان مجلس 
دهـم شـورای اسـامی در نشسـت های خـود 
موضوعـات میـراث فرهنگـی و صنایع دسـتی 
را پیگیـری می کننـد، امـا یـک عقب ماندگـی 
تاریخـی داریـم. در گذشـته سـازمان بودیـم 
مجلـس  نماینـدگان  خـوب  تدبیـر  بـا  امـا 

یـک  ایـن   و  شـدیم  تبدیـل  وزارتخانـه  بـه 
اقـدام مثبـت بـود زیـرا رأی گیری هـا دربـاره 
موضوعـات در هیئت وزیـران انجـام می شـود. 
بـا انجـام ایـن کار حق پیگیـری مطالبـات در 
دولـت بـاال رفتـه و تعامـات بین دسـتگاهی 

بیشـتر شـده اسـت.

بودجه این وزارتخانه را اصالح کنید

توقف ساخت وسازها 
در حریم ژئوپارک قشم

مدیــرکل اداره حفاظــت محیط زیســت هرمــزگان بــا بیــان اینکــه متأســفانه بــار 
آالیندگــی نیــروگاه بــرق بندرعبــاس تاکنــون کاهــش پیــدا نکــرده اســت، تصریح 
ــمار  ــاس بش ــهر بندرعب ــه ش ــکان در حوم ــن م ــروگاه آالینده تری ــن نی ــرد: ای ک
ــن  ــرای ای ــوخت گاز ب ــن س ــا تأمی ــاری ب ــال ج ــم در س ــه امیدواری ــی رود ک م
نیــروگاه، شــاهد کاهــش آالیندگی آن باشــیم.حبیب مســیحی تازیانــی روزز)اول 
اردیبهشــت مــاه( در نشســتی خبــری کــه بــه مناســبت روز زمیــن پــاک برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: ویــروس کرونــا در مســائل اقتصــادی مــردم تأثیــرات بســیاری 
ــد  ــدی شــده اســت، مانن ــای جدی ــن فرهنگ ه ــث شــکل گرفت گذاشــته و باع
کاهــش چشــمگیر ترددهــای درون شــهری و برون شــهری کــه همیــن امــر منجر 
بــه کاهــش آلودگی هــا شــده اســت. خوشــبختانه حجــم آلودگــی در بســیاری از 
شــهرها بــه اســتاندارد رســیده و طبیعــت در ایامــی کــه مــردم در خانه هــا ماندنــد، 
تنفســی هرچنــد کوتــاه داشــت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار امســال روز جهانی 
زمیــن پــاک »ســازگاری بــا تغییــرات آب و هوایــی« اســت، افــزود: در دنیــای 
امــروز و بــا توجــه بــه ازدیــاد شهرنشــینی مــردم، ســوخت های فســیلی مصــرف 
بســیاری زیــادی داشــته و بــار آلودگــی منتشرشــده در هــوا بســیار زیــاده بــوده 

اســت و شــاهد رشــد آالینده هــا هســتیم

ته
نک

افـزود:  ایـن کارشـناس سـازمان حفاظـت محیطزیسـت 
همـکاران در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، در جریـان 
انجـام وظایـف محوله چـه در حوزه محیط زیسـت انسـانی 
و چـه در حـوزه محیط زیسـت طبیعـی در جریان حراسـت 
حفاظـت از حیات وحـش و...  همواره دوشـادوش خطرات 
هسـتند، امـا هرگـز بـه دلیـل احتمال وقـوع ایـن خطرات 
در انجـام وظایـف احمـال نداشـته و بـا تمام وجـود حافظ 
محیـط زیسـت کشـور هسـتند. تمـام تـالش دولـت برای 
بهبـود وضعیت زیسـت محیطـی، کاهش پسـماند، کاهش 
آلودگـی هـوا و.. زمانـی بـه ارتقـاء کیفیـت محیط زیسـت 
کشـور منجر خواهد شـد که مـردم نیز مشـارکت و همکاری 
الزم را بـا متولیـان امر بـه عمل آورند؛ وی ادامـه داد: مردم 
بایـد هوشـیار باشـند و اجـازه سـودجویی غیـر قانونـی را از 
طبیعـت بـه احـدی ندهـد و در صـورت مشـاهده برخـی از 
فعالیت هـا کـه منجـر بـه آلودگـی می شـود، موضـوع را به 

ادارات محیـط زیسـت منعکـس کنند.

ملخمیراث

ملخ های صحرایی به ارزوئیه کرمان رسیدندتشکیل پرونده ثبتی برای 25 اثر تاریخی
میراث فرهنگـی،  مدیـر 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
پرونـده  تشـکیل  از  مـه والت 
تاریخـی  اثـر   ٢5 ثبـت  بـرای 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد.بـه گـزارش میـراث آریـا بـه 
نقـل از اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری خراسـان 
رضـوی، جلیـل صدیقـی روز دوشـنبه اول اردیبهشـت ماه 
1٣99 دراین بـاره گفـت: »پرونده هـای ثبتی تشکیل شـده 
شـامل حمام حـاج لطفعلی خـان، رباط علی آبـاد، عمارت 
شـازده، آب انبـار میاندهـی، بـرج نصرآبـاد، خانـه تاریخی 
آثـار  ثبـت  این کـه  بابیـان  اسـت.«او  و...  زاده  حسـین 
تاریخـی در فهرسـت آثـار ملـی نخسـتین گام در حفـظ، 

مرمـت و احیـای میـراث فرهنگی اسـت، افـزود: تاکنون 
در شهرسـتان مه والت 13 بنا و یک محوطه در فهرسـت 
آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت.« مدیـر میراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی مه والت ادامه داد: 
»وجـود رباط های تاریخی در شهرسـتان از مواردی اسـت 
که یک سـرمایه در حوزه گردشـگری شهرسـتان به شمار 
مـی رود و در ایـن راسـتا شـش ربـاط تاریخـی مـه والت 
در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.« او 
اظهـار کـرد: »شهرسـتان مه والت پتانسـیل بسـیار خوبی 
در حـوزه گردشـگری دارد کـه ازجملـه آن کویـر بکـر مـه 
والت و آرامـگاه ابوسـعید ابوالخیـر اسـت که متأسـفانه از 

آن غفلـت شـده اسـت.«

جهادکشـــاورزی  مدیـــر 
ــت:  ــه گفـ ــتان ارزوئیـ شهرسـ
 - صحرایـــی  ملخ هـــای 
شهرســـتان  بـــه  دریایـــی 
تشـــریح  در  امیـــری«  رســـیدند.»رضا  ارزوئیـــه 
ـــاهده  ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــر گف ـــن خب ـــات ای جزیی
ــطح  ــی در سـ ــی - دریایـ ــخ صحرایـ ــته جات ملـ دسـ
ـــن  ـــگام ای ـــان زودهن ـــکان طغی ـــه و ام ـــتان ارزوئی شهرس
ــوالت  ــه محصـ ــارت بـ ــاد خسـ ــال ایجـ ــت و احتمـ آفـ
ــورت  ــاورزان در صـ ــتان، کشـ ــن شهرسـ ــاورزی ایـ کشـ
ــان  ــی کارشناسـ ــخ صحرایـ ــتجات ملـ ــاهده دسـ مشـ
ـــریعتر  ـــه س ـــا هرچ ـــد ت ـــع کنن ـــاورزی را مطل ـــاد کش جه

ـــا  ـــدام ت ـــوده اق ـــطح آل ـــی آن س ـــون کوب ـــه کان ـــبت ب نس
از خســـارت آن جلوگیـــری بعمـــل آیـــد.

وی تصریـــح کـــرد: ملـــخ صحرایـــی - دریایـــی مـــی 
توانـــد حـــدود 200 تـــا300 کیلومتـــر بـــدون نشســـتن پـــرواز 
ـــارزه  ـــر مب ـــای مهاج ـــته ه ـــا دس ـــریع ب ـــر س ـــد و اگ کن
ـــزوده  ـــا اف ـــداد آنه ـــه تع ـــرده و ب ـــزی ک ـــم ری ـــود، تخ نش
ـــا  خواهـــد شد.مدیرجهادکشـــاورزی شهرســـتان ارزوئیـــه ب
ـــه مـــزارع  ـــه اینکـــه شـــاهد هجـــوم ایـــن آفـــت ب اشـــاره ب
ـــرد:  ـــان ک ـــود خاطرنش ـــم ب ـــتان خواهی ـــات شهرس و باغ
ـــه  ـــی بســـیار هم ـــی دریای ـــخ صحرای ـــاک مل ـــت خطرن آف
ـــوع  ـــر ن ـــود از ه ـــور خ ـــیر عب ـــوده و در مس ـــوار ب ـــز خ چی
ـــرد. ـــا را از بیـــن خواهـــد ب ـــه و آنه پوشـــش گیاهـــی تغذی

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



کارگردان: حمید نعمت هللا
خاصه:اوج و فرود رابطه میان یک زن و مرد 

را به نمایش می گذارد...

فیلم رگ خواب

اسمتو یادم رفته ولی یادمه 
دوستت داشتم ...!

کفشهایم کو

کارگردان: مهدی کرم پور
خاصه:من مست و تو دیوانه / مارا که برد 

خانه صدبار تو را گفتم / کم خور دو سه 
پیمانه

فیلم سوفی و دیوانه

وقتی معنی عشق و فهمیدم 
 که دیگه نداشتمت...

از یاد رفته

دیالوگفیلمفیلم دیالوگ

دوش چون موکب سلطان خیالش برسید

اشکم از دیده روان تا سر راهش بدوید

خواستم تا بنویسم سخنی از دل ریش

قلمم را ز سر تیغ زبان خون بچکید

نشنیدیم که نشنید مالمت فرهاد

تا حدیث از لب جان پرور شیرین بشنید

دلم ابروی ترا می طلبد پیوسته

ماه نو گر چه شب و روز نباید طلبید

خط مشکین که نباتست بگرد شکرت

تا چه دودیست که در آتش روی تو رسید

چشم بد را نفس صبحدم از غایت مهر

آیتی در رخ چون ماه تمام تو دمید

خرده بینی که کند دعوی صاحب نظری

گر ندید از دهنت یک سر مو هیچ ندید

خلعت عشق تو بر قامت دل بینم راست

لیکن این طرفه که پیوسته بباید پوشید

تا از آن هندوی زنجیری کافر چه کشد

دل خواجو که ببند سر زلف تو کشید

خواجوی کرمانی 

وز
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کتاب 

نویسـنده  صادقلـو،  مجتبـی  اثـر  اولیـن  قطبـی  خـرس  رمـان 

نویسـنده  سـن  و  اثـر  تازگـی  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  جـوان 

بـه  میانسـال  نویسـندگان  آثـار  از  بیـش  سـال(  یـک  و  )بیسـت 

اسـت. نزدیـک  جـوان  کتاب دوسـتان  دغدغه هـای  و   سـلیقه 

از نقـاط قـوت و درخشـان ایـن داسـتان می تـوان بـه انتخاب اسـم 

بسـیار زیرکانـه داسـتان، رونـد و سـاختار متفـاوت داسـتان و پایان 

بنـدی عالـی اشـاره کـرد. فضـای داسـتان خـرس قطبـی تاریـک 

 و هـوا در طـول داسـتان همیشـه ابـری و بارانـی یـا برفـی اسـت.

در پشت جلد کتاب، 
قسمتی از متن آن آمده است:

بـا حقیقـت  آن  آمیختـن  دروغ گفتـن  راه  و کثیف تریـن  بهتریـن 

اسـت. حقیقتـًا دروغ هـم مفهـوم بسـیار بزرگـی اسـت. جـد بزرگم 

قبـل از مـرگ فقـط یـک وصیـت بـرای نوادگانـش کـرد: »راسـتگو 

باشـید تـا دروغ در لحظه هـای حیاتـی بـه دادتـان برسـد.«

ایـن رمـان جنایـی – معمایـی حکایـت قاتلـی اسـت کـه در حـال 

کشـتن عـده ای پیرمـرد از نقـاط مختلـف شـهر اسـت. داسـتان از 

یـک شـب طوفانـی شـروع می شـود که خـود گویـای فضای بسـیار 

تاریـک داسـتان می باشـد.

وصف هـای  بـدون  و  متفـاوت  جـذاب،  داسـتانی  دنبـال  بـه  اگـر 

حوصلـه سـر بـر هسـتید، بـدون شـک رمـان خـرس قطبـی یکی از 

اسـت. بهتریـن گزینه هـا 

خبـری  بـر  سـر  حوصلـه  و  بیهـوده  وصف هـای  از  رمـان  ایـن  در 

نیسـت. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه وصف هـای دقیـق و به جایـی 

در داسـتان وجـود دارد و منظـور از وصف هـای بیهـوده، وصف هایـی 

اسـت کـه هیـچ کمکـی بـه رونـد و فضـا سـازی داسـتان نمی کنند. 

رونـد داسـتانی ایـن رمـان بـه شـدت گیـرا و جـذاب می باشـد. بـه 

طـوری کـه بـا شـروع داسـتان نمی توانیـد قبـل از اتمـام آن، کتـاب 

را زمیـن بگذاریـد.

خرس قطبی
 نویسنده: مجتبی صادقلو
انتشارات آرنا )نیک مهر(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب/99/2-52

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لولــه آبده 6 اینــچ را از طریق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 2099005963000001  برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه 
تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت 

نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99.2.2 می باشد.
مبلغ برآورد: 7.157.500.000ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 357.875.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99.2.2 لغایت 99.2.7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 99.2.18
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99.2.18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99.2.20
محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

حسین غفاری مدیر روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان کرمان در گفتگویی 
با اشاره به شیوع بیماری کرونا در جامعه 
و لزوم دو چندان رعایت نکات بهداشتی و 
نقش حیاتی آب در این زمینه از شهروندان 
خواست بیش از پیش بر رعایت الگوی 
مصرف و جلوگیری از اسراف کوشا باشند .

وی در این باره گفت:با توجه به شیوع کرونا 
ویروس و ضرورت مقابله و پیشگیری از 
انتقال آن، آب یکی از اساسی ترین نیازها 
محسوب می شود.برخی از شهروندان بدون 
توجه به مصرف آب و به بهانه ضدعفونی 
کردن دست ها با آب و صابون، اقدام به 
شستشو می کنند که با ادامه روند کنونی 
مصرف آب، حتما در تابستان دچار مشکل 
خواهیم شد.مدیر روابط عمومی شرکت 
آبفا استان کرمان در ادامه بیان داشت:برای 
کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا 
شستن دست ها به مدت 20ثانیه و به 
مدت چند بار در روز ضروری است اما 
با احتساب میانگین 20بار شست و شو 
برای هر فرد، چیزی حدود ۶ دقیقه زمان 
می برد تا شهروندان اقدام به ضدعفونی 

کردن دست های خود کنند.۶ دقیقه زمان 
تنها برای شست شو دست هر فرد زمانی 
مناسبی برای ایجاد بحران کم آبی در آینده 

نزدیک می باشد.
وی گفت: تنها را ساده برای پیشگیری 
از بحرانی دیگر، بستن شیر آب در حین 
می  که  باشد  می  دست  شستشوی 
تواند از هدررفت هزاران لیتر آب شرب 
جلوگیری کنیم.مدیر روابط عمومی آبفا 
افزود: با توجه به در پیش بودن فصل 
گرما و افزایش مصرف آب در این ایام نیاز 

است که شهروندان ضمن رعایت مسایل 
بهداشتی حداقل مصرف هوشمندانه را در 
برنامه داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید. 
نتیجه این اقدام ساده جلوگیری از کم آبی 
در کشور و آسایش خود در فصل گرما 
خواهد بود.غفاری گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون مصرف آب شرب در استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بین 30 تا 40 
درصد افزایش یافت که در این فصل سال 
رقمی بی سابقه است.وی بیان کرد: این 
افزایش مصرف ناشی از شیوع ویروس کرونا 

می باشد که مردم برای پاکیزگی و حفظ 
نظافت شخصی به اجبار باید آب شرب 
مصرف کنند ومتاسفانه با توجه به نزدیک 
شدن به فصل گرما این میزان مصرف 
بی سابقه آب شرب در استان یک هشدار 
بوده و احتمال دارد در تابستان با مشکل 

کمبود و یا افت فشار آب مواجه شویم.
غفاری اذعان داشت:پرسنل آبفا استان 
از مدیرعامل گرفته تا کارکنان در بخش 
های دیگر در تالش برای تامین آب مورد 
نیاز شهروندان هستند و همه تالش ما بر 
این است که در این ایام با مشکل کمبود 
آب مواجه نشویم، اما در صورتی که شست 
و شوها و مصرف باالی آب به علت شیوع 
کرونا به این گونه باشد، نمی توانیم با 
قطعیت بگوییم که در روزهای آتی کمبود 
آب نخواهیم داشت. و چنانچه همکاری 
مردم نباشد احتماال در برخی از مناطق با 
کمبود و افت فشار آب مواجه خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان 
کرمان در پایان تصریح کرد: با وجود این 
که آبفا همه تالش خود را برای تأمین آب 
با کیفیت و مطلوب برای شهروندان را دارد، 
توصیه و تقاضای این مجموعه از مردم این 
است که در مصرف بهینه آب دقت کافی را 

داشته و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند.

دوشنبه اول اردیبهشت ماه، مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار 
شد. در این مراسم از 32 سال خدمات مهندس 
علی اصغر نصرالهی مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای کرمان در صنعت برق استان تقدیر شد و 
مهندس حمیدرضا حبیبی به عنوان مدیرعامل 

جدید شرکت معرفی شد.
در این جلسه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
از طریق ویدئوکنفرانس از زحمات مهندس علی 
اصغر نصرالهی در شرکت برق منطقه ای استان 

کرمان قدردانی کرد.
همایون حائری اظهار داشت:  با توجه به شرایط 
شبکه استان کرمان و مجاورت با استان های 
هرمزگان و سیستان بلوچستان برق منطقه ای 
استان کرمان دارای جایگاه ویژه ای است  و از 
اهمیت زیادی برخوردار است و جایگاه مهمی در 

تعادل شبکه کل کشور دارد.
حائری تصریح کرد: باید برنامه ریزی های مکمل 
برای کار و طرح های آغاز شده در زمان مدیریت 
مهندس نصراللهی صورت بگیرد و طرح ها را کامل 
کند و یکی از پروژه های اصلی برق کرمان، خط 
»بم - زاهدان« )خط جنوبشرق( است که باید 

هرچه زودتر تکمیل شود.
وی اظهار داشت: استان کرمان از نظر پتانسیل 
انرژِی خورشیدی در شرایط بسیار خوبی قرار 
دارد و یکی از نقاط بسیار خوب و مطلوب برای 
توسعه انرژی های خورشیدی است  که با توسعه 
فعالیت ها در این زمینه می تواند قطب انرژی 

خورشیدی باشد.
همچنین مدیرعامل شرکت توانیر نیز شرکت برق 
منطقه ای کرمان را از شرکت های موفق در صنعت 
برق کشور دانست و گفت:در دوره مدیریت جدید، 

همکاران صنعت برق کرمان باید تالش مضاعفی 
برای تامین زیرساخت ها انجام داده و پیک بار 

سال99 را مدیریت کنند.
در این جلسه مهندس علی اصغر نصرالهی اظهار 
داشت: در مجموع نزدیک به ۸۶0میلیارد تومان 
طرح در شرکت برق منطقه ای استان کرمان در 
حال اجراست که تاکنون 400 میلیارد تومان 

هزینه در این طرح ها صورت گرفته است.
وی افزود: علی رغم تغییرات نرخ ارز، مسائل شبکه 
برق استان کرمان و مسائل دیگر، با همکاری و 
همدلی همکاران و مسووالن پروژه های صنعت 
برق استان به مراحلی رسید که شرایط خیلی ایمن 

تری نسبت به قبل داریم.
وی افزود: در استان کرمان با همفکری و عزم 
همکاران، طراز تولید منفی شرکت در سال 92 
که حدود ۶۵0 مگاوات بود، هم اکنون به 400 

مگاوات مثبت و شرایط خیلی پایدارتر از گذشته 
رسیده است.

مهندس حمیدرضا حبیبی در این مراسم معارفه 
اظهار کرد: شرکت برق منطقه ای استان کرمان در 
وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و توسعه خوبی در 

منابع انسانی، مالی و بخش مهندسی داشته ایم.
وی افزود: نگاه بنده به صنعت برق ادامه پروژه 
ها و طرح های زمان مدیریت آقای نصراللهی و 
همکاران در برق کرمان است و با توجه به تغییرات 
در ساختارهای بیرونی و نیازهای جامعه شکل 

گرفته، برنامه ریزی ها تغییراتی خواهد داشت.
مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای کرمان 
گفت: ارتقاء شاخص های کیفیت مشترکین، 
تعامل با مشترکین، دستگاه های نظارتی و 
مسووالن استان، جلب همکاری مشترکین در 
انجام تعهدات طرفین، اطالع رسانی خدمات 
صنعت برق، همکاری با نهادهای علمی و توجه به 
تحقیقات کاربردی، جلب سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و ... از اهداف و برنامه های بنده در 

صنعت برق استان کرمان است

بحران کم آبی پسا کرونا را جدی بگیریم

   انتصاب مدیر عامل جدید شرکت برق منطقه ای کرمان

حاصلت چیست به جز محنت و 

 غم ای دنیا؟

 رنج تحصیل تو هم 

زحمت ِ بی حاصل بود ...

عکس نوشت

عکس: 
حمید امیری متین
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