
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد : خدمــات مــورد نیــاز خــود بــه شــرح ذیــل را باســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه 
معامــات شــرکت ، از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از بیــن واجدیــن شــرایط خریــداری نمایــد.

پیشــنهاددهندگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایتهای زیــر دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1399/02/20 بــه نشــانی 
اصفهــان چهاربــاغ عباســی – خیابــان عبــاس آبــاد – ســاختمان ســتاد شــماره یــک  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف – دبیرخانــه ، تحویــل نماینــد . بــه 

پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــرر در فــوق دریافــت شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
http://tender.tavanir.org.ir : 1- ســایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir : 2- ســایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 http://eepdc.ir : 3- ســایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهــت کســب اطاعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن 32216102-031 واحــد مناقصــات و قراردادهــا و جهــت آگاهــی بیشــتر در مــورد الزامــات ، اطاعــات ، شــرح خدمــات ایــن 
مناقصــه بــا شــماره تلفــن : 36635340 دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری تمــاس حاصــل فرمائیــد . 

نوع تضمین شــرکت در مناقصه :  در اسنا درج شده است .
*شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت 2 روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پاکتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده از آخریــن 

اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد ، در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد .
*پیشــنهادات رســیده با حضور اعضاء کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد .

*حضور پیشــنهاددهندگان ) هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلســه بازگشــایی پاکات آزاد می باشد . 
*به مدارک ، پیشــنهادات و نامه های فاقد امضا مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد . 

* شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات مختار می باشد .
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان*ســایر اطاعات و جزئیات مربوط در اســناد مناقصه مندرج می باشد .
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت توزیع نیروی برق

شهرستان اصفهان

وزارت نیرو

شماره موضوع مناقصه
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت تحویل 
پاکات

مبلغ تضمین
 ) ریال (

تعمیرات ،حوادث و اتفاقات شبکه فشار متوسط وشبکه فشار 
99140041399/02/061399/02/101399/02/201/804/000/000ضعیف در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مهلت تحویل پاکات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/02/20

شـهرداری بـم بـر اسـاس مجـوز شـماره ص/س/99/33/5 مـورخ 99/1/25 
شـورای اسـامی شـهر در نظر دارد کاخانه آسفالت و دسـتگاه سنگ شکن خود 
را از طریـق مزایـده عمومـی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایـده با بهره گیری 
از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )www.setadiran.ir( و بـا شـماره 
مزایـده 55099090062000001 بـه صورت الکترونیکی با شـرایط زیـر واگذار نماید

1-قیمت پایه اجاره یک ماه
الف( دستگاه سنگ شکن به ازای هر ماه مبلغ400/000/000ریال می باشد

ب( کارخانه آسفالت به ازای هر ماه مبلغ 1/100/000/000 ریال می باشد 
2- مدت قرار داد اجاره یک سال می باشد

3-تضمیـن شـرکت در مزایـده مبلـغ 900/000/000 ریـال به صـورت ضمانتنامه 
نکی  با

4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
زمان انتشار در سایت : مورخ 99/2/3 ساعت 8:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ 99/2/6 ساعت 17:00

تاریخ بازدید: از تاریخ 99/2/3 تا 99/2/15
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: مورخ 99/2/16 ساعت 17:00

زمان بازگشایی : مورخ 99/2/17 ساعت 10:00
زمان اعام به برنده : مورخ 99/2/20 ساعت 10:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگـزاری مزایده صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد 
و کلیـه مراحـل فراینـد مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایـده ،پرداخت 
تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه( ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطاع از وضعیت 

برنـده بـودن مزایده گـران محترم از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد
2-کلیـه اطاعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات شـرایط و نحوه اجـاره در برد 

اعان عمومی سـامانه مزایده قابل مشـاهده بررسـی و انتخاب میباشـد
3-عاقـه منـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نـام و دریافت  

آگهـی الکترونیکـی )توکن( با شـماره هـای ذیل تمـاس حاصل نمائید
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 021-41934

آگهی مزایده اجاره شماره 9901

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(

 آگهی مناقصه عمومی خرید
 مواد مصرفی فوالدسازی 
» دو مرحله ای « » شماره 99-07«

 شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت شناســایی و ارزیابــی اولیــه شــرکت هــای واجــد  
 صاحیــت جهــت دعــوت بــه تامیــن  مــواد مصرفــی کارخانــه فــوالد ســازی شــامل فروســیلیکو منگنــزو فرومنگنــز
 پرکربــن از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد؛ لــذا از تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان معتبــر کــه دارای توانایــی
  مناســب، ســوابق و تجــارب مــورد قبــول مــی باشــند، دعــوت بعمــل مــی آیــد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز
   از تاریــخ  چــاپ ایــن آگهــی، تمایــل خــود را بصــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس

ایمیل  SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمایید 

* اسناد و مدارک: 
1-درخواست رسمی و مشخص نمودن ردیف های جدول فوق. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقام موضوع مناقصه.
5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایط :
1-ارایـه قیمـت بصـورت ریالی و یـا  ارزی می باشـد. ) در صورت عدم امكان پرداخـت ارزی، مبنای پرداخت پیشـنهادات ارزی، نرخ 

تسـعیر ارز ) نرخ حواله فروش( در سـامانه سـنای بانك مركزی در روز پرداخت می باشـد. (
2-تضمیـن شـرکت در مناقصه جهت تامین فروسـیلیکو منگنز با مبلـغ 10.000.000.000 ریال ) ده میلیـارد ریال ( و فرومنگنز پرکربن 
بـا مبلـغ 5.000.000.000 ریـال )پنـج میلیـارد ریال(؛ ضمانتنامه معتبر، بدون قید و شـرط و به نفـع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سـه 

ماهـه بـه نام شـرکت مجتمع جهان فوالد سـیرجان می باشـد. ) در صورت تائیـد اولیه (
•جهت شرکت های داخلی: ضمانتنامه بانکی معتبر.

•جهـت شـرکت هـای خارجـی: ضمانتنامـه شـرکتی Corporate guarantee ) معـادل ارزی مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه با 
تائیـد واحد مالـی خریدار(

3-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
4-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

5-جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره های 09135039002 و 034342273806 تماس حاصل نمایید. 
) پاسخگویی در ساعات اداری (

6-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مشخصاتتضمین شرکت در مناقصهشرایط تحویلمقدار شرح کاالردیف

فروسیلیکو 1
منگنز

6500  )شش هزار 
  CFR  یا    DDP  و پانصد( تن

بر اساس شرایط مذکور 
در اسناد مناقصه

10.000.000.000 ریال
) ده میلیارد ریال (

بر اساس مشخصات مندرج 
در سایت

2
فرومنگنز 
پرکربن

 2000
)دوهزار( تن

5.000.000.000 ریال
)پنج میلیارد ریال(

شرکت های متقاضی می توانند مشخصات اقام موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی
www.sjsco.ir  دریافت نمایند.

واحد قراردادهای مجتمع جهان فوالد سیرجان

جهانی شدن کرونا و ضرورت 
توجه به محلی شدن

روحانی:

گروه کوچکی کاسب 
کرونا هستند
2
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دیویـد هـاروی، آنتونی گیدنـز و روئن رابرتسـون از نظریه پردازان 
جهانـی شـدن هسـتند کـه جهانـی شـدن را پدیـده ای فراگیـر و 
جهـان شـمول تلقـی مـی کننـد کـه تمـام ابعـاد و جنبـه هـای 
حیـات بشـری را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. از دیـد گیدنـز 
تشـدید پدیـده جهانی شـدن بـا پیدایش وسـایل ارتبـاط جهانی 
آنـی و ترابـری انبـوه مرتبـط اسـت. از دیـد هاروی جهانی شـدن 

عبـارت اسـت از کاهـش زمـان و کوچـک شـدن فضـا.
بـه نظـر می رسـد شـیوع گسـترده بیمـاری کرونـا جلـوه عینـی 
تعریـف از جهانـی شـدن بـه عنـوان پدیـده ای فراگیـر و جهـان 
شـمول اسـت که تمـام ابعـاد و جنبه های حیات بشـری را تحت 
تاثیـر قـرار داده اسـت، طـوری کـه اگـر منشـا بیمـاری کرونـا را 
سـبک تغذیـه افـراد جامعه ای در گوشـه ای از جهان فرض کنیم 
کـه توانسـته اسـت با در هـم شکسـتن مرزهای مکانـی و زمانی 
جهـان را درگیـر معضلـی بـه نـام بیمـاری کرونـا بـا پیامـد هـای 
زیانبـار فـردی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی کنـد، بنابرایـن 
مـی تـوان گفـت ویـروس کووید19هشـداری بـر سـاکنان جهـان 
امـروزی اسـت در راسـتای بازنگـری نگـرش شـان بـر حیات در 

زمین. کـره 
در ایـن میـان ایـران بـه عنـوان جامعـه ای کـه همـواره در مقابل 
جهانـی شـدن در زمینـه هـای سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی از 
خـود مقاومت نشـان داده مطرح اسـت. مقاومـت در برابر جهانی 
شـدن در برخـی مـوارد موجـب شـده اسـت کـه ایـران از برخـی 

مزایـای اتصـال بـه نظـام جهانـی بی بهره شـود. 

انس طال         1.707.210

مثقال طال     28.120.250

گرم طالی 18  6.497.192

گرم طالی 24   8.662.200

بهار آزادی      63.300.000

امامی          75.130.000

نیم       32.600.000

ربع         18.700.000

گرمی       9.800.000

دالر             155.390

یورو         169.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

تهیه »پروتکل سالمت 
محیط کار موزه ها«

»تهیه پروتکل سالمت محیط کار در موزه ها، به منظور 
پیشگیری از کرونا با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت 

آثار فرهنگی- تاریخی در حال انجام است.«

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
18  تا  27دنبال کنید

اتصال غمگین به نرم افزار شاد
تامین سخت افزار مورد نیاز برای اتصال به شبکه آموزش مجازی دانش آموزان چالشی برای خانواده ها

کرونـا بـا همـه تلخی هایی که بشـر را بـا آن مواجه 
کـرده از دیـدگاه حامیان محیط زیسـت، بـا نمایان 
کـردن سـهل انگاری بشـر در حفظ محیط زیسـت و 
زمیـن پـاک، گزینه هـای او را در حفاظـت از منابـع 
 طبیعی و محیط زیسـت در آینده نشان داده است.
ویـروس کرونـا بـه کاهـش آلودگـی هـوا، پیدایش 
دوبـاره حیـات وحـش، کاهـش بهـای نفـت منجـر 
شـده و مسـئولیتی را کـه بشـر بـا آن مواجـه بـوده 

را نمایـان کرده اسـت.

3
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پرداخت تسهیالت 
12درصدی به 

فعاالن گردشگری
معاون گردشگری کشور گفت: 

»در بخش گردشگری به ازای هر 
اشتغال، 160 میلیون ریال تسهیات 

12 درصدی پرداخت می شود.

بی توجهی به حوزه 
آبریز دریاچه نمک 

بحران زا است
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان قم با اشاره به نقش دریاچه 
نمک قم در مسائل زیست محیطی 

گفت: درباره دریاچه نمک بر این 
باوریم که هر اقدامی موجب تخلیه 

سفره این حوزه شود، می تواند 
مشکات جدی به بار آورد.
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طرفداران حفظ حیات وحش 
هشدار می دهند که بازگشت 
جهان به دوران قبل از 
پاندمی، به سرعت هرگونه 
منافع محیط زیستی 
قرنطینه را از بین می برد.

کرونا و مسئولیت 
بشر در مواجهه با 
چالش محیط  زیست
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دستیابی به فضا ضرورتی اجتناب ناپذیر استپیام خبر
فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه تصریح کرد: امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و ما حتما باید جایگاه مان را در فضا پیدا کنیم.
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اتصال غمگین به نرم افزار شاد
تامین سخت افزار مورد نیاز برای اتصال به شبکه آموزش مجازی دانش آموزان برای خانواده ها و والدین به چالش تبدیل شده است

آمــوزش  شــبکه  بــه  اتصــال 
اگرهــای  و  امــا  بــا  دانش آمــوزان 
گالیــه  اســت؛  همــراه  زیــادی 
خانواده هــا، معلم هــا و دانش آمــوزان 
بــرای چالش هــای اتصــال بــه ایــن 
برنامــه یــک ســمت ایــن ماجــرا و 
ناتوانــی در تامیــن ســخت افزار مــورد 
نیــاز بــرای اتصــال بــه شــبکه آمــوزش 
ماجراســت. دیگــر  طــرف  مجــازی 

دانش آمــوزی  اطــراف خــود  در  اگــر 
داشــته باشــید کــه ایــن روزهــا بــه 
شــیوه مجــازی در حــال گذرانــدن ســال 
تحصیلــی اســت، قطعــا دربــاره مصائبی 
برای شــان  خصــوص  ایــن  در  کــه 
ــی شــنیده اید.  ــده، روایت های پیــش آم
نداشــتن تلفــن همــراه، اتصــال ســخت 
نبــودن  فرندلــی  یــوزر  شــبکه،  بــه 
ــه اپلکیشــن  ســامانه، مشــکالت ورود ب
بســیاری  و  آیفــون  گوشــی های  در 
ــوزش  ــده آم ــبب ش ــوارد س ــن م از ای
مجــازی بــا چالش هایــی رو بــه رو 

ــود. ش

ios مشکات کار کردن با 
مــادر 28 ســاله ای کــه خــودش بــه 
ایرنــا  بــه  آشناســت  روز  تکنولــوژی 
ــرای  ــه ب ــنی ک ــم اپلیکیش ــت: »اس گف
آمــوزش در نظــر گرفته انــد شــاد اســت، 
ــا آن برخــالف  بســتری کــه کار کــردن ب
نامــش بســیار هــم غمگیــن اســت. 
ــل  ــتم عام ــزار روی سیس ــرم اف ــن ن ای
بــا کلــی  و  نمی کنــد  اصــال کار   ios
ــوان مشــکالت را دور  ــاید بت دردســر ش

زد. مــن بعــد از یــک هفتــه درگیــری بــا 
مدیــر، معلــم و مدرســه تــازه توانســتم 
ــرای  ــت ب ــن را روی تبل ــن اپلیکیش ای

ــم.« ــب کن ــرهایم نص ــی از پس یک
اعــالم  از  »قبــل  کــرد:  اشــاره  وی 
در  مجــازی  تدریــس  شــبکه،  ایــن 
بهتریــن  بــه  دیگــر  پیام رســان های 
ــرای  ــان ب ــد و هم ــام می ش ــکل انج ش
مــا مطلــوب بــود. ایــن رونــد جدیــد مــا 
را دچــار چالــش کــرده اســت. از طریــق 
همــان رونــد قدیمــی می توانســتیم 
صوتــی و تصویــری ارتبــاط بچه هــا را بــا 
کالس درس و معلــم حفــظ کنیم. بومی 
کــردن ایــن نرم افــزار فقــط کار مــا را در 
ــت.  ــرده اس ــخت تر ک ــرایط س ــن ش ای
ــد دارم و کالس های شــان  ــن دو فرزن م

ــم در تداخــل اســت.« ــا ه ــدام ب م

عدالت در حوزه آموزش رعایت 
شده است؟

آمــاری  در  حتــی  چالش هــا  ایــن 
ــود  ــی خ ــه خوب ــز ب ــه شــده نی ــه ارائ ک
جدولــی کــه  در  می دهــد.  نشــان  را 
درصــد دانــش آمــوزان عضــو شــده 
تفکیــک  بــه  را  اپلیکیشــن شــاد  در 
ــه  ــوط ب ــد )مرب ــان می ده ــتان نش اس
بــه  فروردیــن( شــهرهایی   27 آمــار 
ــا  ــت آن ه ــه عضوی ــد ک چشــم می خورن
در شــبکه آمــوزش مجــازی حتــی از 
20درصــد هــم کمتــر اســت. در ایــن 
بــا  بلوچســتان  و  جــدول سیســتان 
6.8 درصــد، کردســتان بــا 16.2 درصــد، 
درصــد،   16.6 بــا  گلســتان  اســتان 
درصــد،   16.9 بــا  رضــوی  خراســان 
ــت  ــای لیس ــد در انته ــالم 17.5 درص ای
ــد. بیشــترین مشــارکت هــم  ــرار دارن ق

ــه  ــت ک ــران اس ــتان ته ــه اس ــوط ب مرب
ــم  ــد ه ــه 44درص ــی ب ــدد حت ــن ع ای

نرســیده اســت.
 ســختی اتصــال بــه ایــن شــبکه، نبــود 
ــق  ــتن ح ــن، نداش ــن جایگزی اپلیکیش
انتخــاب بــرای شــبکه بــا کیفیت تــر 
موجــب  دســت  ایــن  از  مــواردی  و 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــام تالش ــا تم ــده ب ش
ــوزش و  ــوی آم ــازی از س ــوزش مج آم
ــوز  ــت، هن ــه اس ــورت گرفت ــرورش ص پ
بــه طــور قطــع نتــوان گفــت ایــن شــیوه 
آمــوزش  فضــای  توانســته  آمــوزش 
واقعــی را بــرای دانــش آمــوزان یــا 

کنــد. پــر  خانواده های شــان 
ــب کالس هــای آموزشــی در  ــون اغل اکن
ــه روال گذشــته  پیام رســان های دیگــر ب
کار خــود را انجــام می دهــد و در برخــی 
مــوارد کــه شــبکه وطنــی کارشــان را راه 
غیــر  پیام رســان های  از  نمی انــدازد، 
تــا  می ســازند  میانبــری  راه  بومــی 
بحــث آمــوزش مجــازی مختــل نشــود.
بیشــترین میــزان گالیــه خانواده هــا 
ایــن اســت کــه اپلیکیشــن معمــوال 
ــد  ــل ios کار نمی کن ــتم عام روی سیس
و آن هــا مجبــور هســتند از یــک گوشــی 
یــا تبلــت اندرویــدی بــا سیســتم عامــل 

ــد. ــه روز رســانی شــده اســتفاده کنن ب
 البتــه بحــث آن دانش آموزانــی کــه 
بــرای اتصــال بــه هیــچ ســخت افزار  
تبلتــی  و  لپ تــاپ  گوشــی،  از  اعــم 
جداســت.  کامــال  نــدارد  دسترســی 
خانواده هایــی کــه ایــن روزهــا شــرمنده 
اپلیکیشــن  می شــوند.  فرزندشــان 
شــاد بایــد روی گوشــی اندرویــد بــا 
ــب  ــده نص ــت ش ــل آپدی ــتم عام سیس

شــود، ایــن مســاله امــکان اســتفاده از 
ــم  ــی را ه ــد قدیم ــی های اندروی گوش

ــت. ــانده اس ــر رس ــه صف ــال ب عم
ــون اهــداف  مســاله ای کــه بنــد 22 قان
و وظایــف وزارت آمــوزش و پــرورش 
یعنــی تأمیــن آمــوزش و پــرورش 
ــان  ــا پای ــت ت ــه مل ــرای هم ــگان ب رای
»آمــوزش  شــعار  و  متوســطه  دوره 
ــوال  ــر س ــکو را زی ــه« یونس ــرای هم ب
ــی  ــت کنون ــه در وضعی ــرا ک ــرد چ می ب
اغلــب خانواده هــا نمی تواننــد بــرای 
فرزندشــان ســخت افزار الزم را تهیــه 

ــد. کنن
وزارت ارتباطــات و ســازمان فنــاوری 
ــا کــه  اطالعــات از ابتــدای شــیوع کرون
بحــث آمــوزش مجــازی مطــرح شــد، 
بــرای همراهــی بــا آمــوزش و پــرورش 

ــی در  ــد و مکاتبات ــی کردن ــالم آمادگ اع
ایــن خصــوص انجــام شــد. »امیــر 
ــاوری در  ــازمان فن ــس س ــی« ریی ناظم
ــیوع  ــی ش ــای ابتدای ــه روزه ــه ای ک نام
کرونــا بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــکات مهم ــه ن ــت ب نوش
ــت می شــد شــاید  ــا رعای ــر آن ه ــه اگ ک
چالش هایــی کــه در حــوزه آمــوزش 
مجــازی وجــود دارد کمتــر خانواده هــا را 
ــن مســاله  ــرد. اولی دچــار مشــکل می ک
ــن  ــت در حــوزه آمــوزش اســت. ای عدال
کــه مقولــه آمــوزش بیــن دانش آمــوزان 

ــود. ــع ش ــه توزی عادالن
ــای  ــداد ابزاره ــه تع ــه آن ک ــه ب »باتوج
تبلــت  و  موبایــل  ماننــد  هوشــمند 
ــت  ــتگاه اس ــون دس ــش از 64 میلی بی
ــی  ــل وجــود شــکاف طبقات ــه دلی ــا ب ام
ــت  ــزار در وضعی ــن اب ــوذ ای ــب نف ضری
ــی 79 درصــد در کشــور اســت، کــه  فعل
ــا  ــان خانواره ــوذ در می ــب نف ــن ضری ای
تــا 72درصــد بــرآورد می شــود. لــذا 
ــق  ــوزش از طری ــود آم ــنهاد می ش پیش
صــدا و ســیما مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
فنــاوری  ســامانه های  از  اســتفاده  و 
اطالعــات بــه عنــوان مکمــل جهــت 
پربارســازی محتــوای آموزشــی مــورد 

ــرد.« ــرار بگی ــرداری ق ــره ب به
البتــه نداشــتن دیوایــس بــرای اتصــال 
بــه فضــای مجــازی به مســاله معیشــت 
خانواده هــا  اقتصــادی  وضعیــت  و 
مســوولیت  حیطــه  در  و  دارد  تاکیــد 
ــاون  ــا مع ــت، ام ــات نیس وزارت ارتباط
ــوولیت  ــل مس ــه دلی ــات ب ــر ارتباط وزی
خــود  مجموعــه  در  کــه  اجتماعــی 
رســمی  نامــه  در  می کــرد  احســاس 
ــته  ــرورش خواس ــوزش و پ ــود از آم خ
تــا تمــام آمــوزش فضــای مجــازی را در 
ــز  ــد و تمرک ــال نکنن ــی دنب ــتر آی ت بس

بیشــتر روی صــدا و ســیما باشــد. صــدا 
ــن  ــه دورتری ــال ب ــه اتص ــیمایی ک و س
نقــاط کشــور را دســترس پذیــر می کنــد.

تاکید سازمان فناوری
 به عدم انحصار

در نامــه ای کــه امیــر ناظمــی بــه آمــوزش 
و پــرورش نوشــته، اعــالم کــرده اســت: 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
رایــگان  محاســبه  بــا  دارد  آمادگــی 
ترافیــک و عضویــت محــدود تــا پایــان 
از  اســتفاده  گســترش  بــه  کرونــا، 
ــس  ــد. رئی ــک کن ــا کم ــن ظرفیت ه ای
ــد  ــه تاکی ــن نام ــاوری در ای ســازمان فن
کــرد »محتــوای آموزشــی رشــد در وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــه صــورت منصفانه 
و بــا شــرایط برابــر در اختیــار پلتفرم هــا 
شــبکه های  ظرفیــت  بگیــرد.  قــرار 
اجتماعــی داخلــی اعــم از ســروش، 
گــپ، بلــه، آی گــپ فرصتــی بــرای 

ــت. ــی اس ــای درس ــکیل کالس ه تش
زمانــی کــه بحــث راه انــدازی بســتر 
آمــوزش مجــازی مطــرح شــد، ســازمان 
پیام رســان ها  و  اطالعــات  فنــاوری 
بــرای ایجــاد چنیــن بســتری اعــالم 
ــم  ــک و نی ــش از ی ــد. بی ــی کردن آمادگ
مــاه ایــن تعامــل بــه طــول انجامیــد تــا 
آن هــا بــه دســتاورهای خوبــی برســند و 
ــش  ــرای دان ــه ب ــن و ایزول ــی ام محیط

ــد. ــاد کنن ــوزان ایج آم
امــا بــه گفتــه مهــدی شــرفی سرپرســت 
مرکــز برنامه ریــزی و فنــاوری اطالعــات 
وزارت آمــوزش  و پــرورش بــا تمــام 
پیام رســان ها  ســوی  از  تالشــی کــه 
صــورت گرفــت، نتیجــه آن چیــزی نبــود 
کــه آن هــا انتظــارش را داشــتند. وی بــه 
ایرنــا گفــت: سیاســت مــا ایــن بــود کــه 
ــرای  ــه ب ــط ایزول ــا محی ــام رســان ه پی
دانــش آمــوزان ایجــاد کننــد کــه در 

ایــن امــر موفــق نبودنــد. آن هــا »حالــت 
کــودک« را فعــال کردنــد و ابزارهایــی 
ــا  ــد. ام ــر گرفتن ــن کار در نظ ــرای ای را ب
شــد  مشــخص  مــا  بررســی های  در 
ایــن قابلیــت امــکان دور زدن را فراهــم 
می کنــد. در نهایــت نیــز بــه رضایــت 

ــیدیم. ــی نرس قلب
ایــن کــه چــرا بــا وجــود تاکیــدات 
ــام  ــوص انج ــن خص ــه در ای ــرری ک مک
ــرورش  ــوزش و پ ــان آم ــده، پیام رس ش
ســنگین  بــار  انفــرادی  شــکل  بــه 
آمــوزش مجــازی را بــه دوش می کشــد 
مشــخص نیســت. اهــل فــن می داننــد 
ــام  ــار داشــته باشــیم تم ــه انتظ ــن ک ای
ترافیــک آمــوزش مجــازی صرفــا از 
پیام رســان  یــا  شــبکه  یــک  بســتر 
انجــام شــود کــه قبــال هــم در ایــن 
زمینــه تســت نشــده اســت، بــه ســخت 

ممکــن اســت امکان پذیــر باشــد.
ــا  ــو ب ــت و گ »مشــکات اســدی« در گف
ــر  ــار دیگ ــا یکب ــگار اقتصــادی ایرن خبرن
ــات در  ــاوری اطالع ــازمان فن ــع س موض
ــوزش مجــازی را تشــریح  خصــوص آم
کــرد.  مشــاور زنــان و توانمندســازی 
ــات  ــاوری اطالع ــازمان فن ــی س اجتماع
ــه  ــرای هرگون ــات ب ــت: وزارت ارتباط گف
کمــک و همراهــی همیشــه در کنــار 
و  بــود  خواهــد  پــرورش  و  آمــوزش 
ــاوری اطالعــات در حمایــت  ســازمان فن
ــرای  ــاد ب ــن نه ــه ای ــی ک ــر تصمیم از ه
فعالیــت  بگیــرد  مجــازی  آمــوزش 
همکاری هــای  تمــام  کــرد.  خواهــد 
پیوســته و مســتمر ســازمان فنــاوری 
اطالعــات در یــک و نیــم ســال گذشــته 
ــرورش و  ــوزش پ ــری وزارت آم ــا راهب ب
پروتکل هــای داخلــی ایــن مجموعــه 
انجــام شــده اســت.   زان تبدیــل شــده 

ــت. اس

وزیــر نفــت گفــت: اگــر کاهــش تولیدی 
ــی مصــوب شــده اســت  ــاه م ــه از م ک
100 درصــد اجــرا شــود حــدود 10 میلیون 
ــه  ــد نفــت را تجرب بشــکه کاهــش تولی
خواهیــم کــرد کــه آرام آرام تاثیــر خــود 
را خواهــد گذاشــت. بیــژن نامــدار زنگنــه 
ــت در  ــت دول ــه هیئ ــیه جلس در حاش
جمــع خبرنــگاران دربــاره وضعیــت بــازار 
ــه  ــی وارد شــده ب ــت و شــوک قیمت نف
ــابقه  ــاق بی س ــن اتف ــرد: ای ــار ک آن اظه

اســت و بــه دلیــل بحــران کرونــا کاهش 
مصــرف شــدید فرآورده هــای نفتــی 
ــش  ــه بخ ــوری ک ــه ط ــده ب ــش آم پی
مهمــی از صنعــت هوایــی تعطیل اســت 
ــده  ــران ش ــار بح ــل دچ ــل و نق و حم
ــن موضــوع مصــرف ســوخت  ــه همی ک
ــی  ــًا در پ ــت و قطع ــش داده اس را کاه
ــم کاهــش  ــام ه ــت خ آن تقاضــای نف
یافتــه اســت. وی افــزود: در ســه ماهــه 
دوم ســال میــالدی، بــرآورد اوپــک ایــن 

ــش  ــکه افزای ــون بش ــه 3 میلی ــود ک ب
عرضــه بــه تقاضــا را داریــم امــا در 
جلســه اخیــر ایــن رقــم بــه 11 میلیــون 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــش یاف بشــکه افزای
ــه از  ــود، البت ــان ب ــا در جه بحــران کرون
ــا  ــگ قیمت ه ــاهد جن ــم ش ــفند ه اس
در بــازار نفــت بودیــم و برخــی کشــورها 
ــد کــه مــا عرضــه  رجزخوانــی مــی کردن
را زیــاد می کنیــم و همیــن باعــث شــد 
ــت  ــازار نف ــا در ب ــی از کرون ــران ناش بح
ــود. وی  ــق ش ــدید و تعمی ــریع تش تس
ــازار،  ــت ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ذخایــر و تقاضاهــا و همچنیــن نامعیــن 
ایــن  کرونــا  بحــران  پایــان  بــودن 

ــی نیســت. ــد کاف کاهــش تولی

کاهش تولید نفت باید
صددرصد اجرا شود

گروه کوچکی کاسب 
کرونا هستند

رئیــس جمهــور، شــیوع ویــروس کرونــا را آزمونــی بــرای کارآمــدی همــه کشــورها و 
نظــام هــای جهــان دانســت و بــا قدردانــی از همراهــی مــردم و خدمــات خالصانــه 
کادر درمانــی تاکیــد کــرد: در روزهــای ســخت پیــک بیمــاری کرونــا، همــه بخــش 
هــا پــای کار بودنــد امــا اقلیــت کوچکــی کــه خــط را از بیــرون مــی گیرنــد، روزی 
کاســب تحریــم بودنــد و امــروز کاســب کرونا شــده اند.حجت االســالم والمســلمین 
ــتگاه های  ــات دس ــا تشــکر از اقدام ــت ب ــات دول ــی در جلســه هی حســن روحان
ــان، شــرکت های  اجرایــی کشــور، نیروهــای مســلح، بخــش خصوصــی، کارآفرین
دانش بنیــان و مــردم در مقابلــه بــا کرونــا اظهــار کــرد: اگــر ایــن فعالیت هــا نبــود 
بــازار اشــباع و نیازمندی هــای مــردم تامیــن نمی شــد. البتــه یــک گــروه کوچــک 
همیشــه کاســب هســتند. در روز تحریــم کاســب تحریــم هســتند و در روز کرونــا، 
ــه در ذهــن اقلیــت کوچکــی  ــا هســتند.وی ادامــه داد: افــکار کودکان کاســب کرون
ســیر می کنــد و خــط خــود را از بیــرون از کشــور می گیرنــد. اگــر در واقعیــت هــم 
بــا آنهــا وابســته نیســتند امــا هــر چــه از خــارج کشــور می گوینــد را تکــرار کــرده و 
بلندگــوی آنهــا هســتند آنهــا راجــع بــه  آمــار، درمــان و کارآمــدی نظــام تردیــد ایجاد 
می کننــد و صبــح تــا شــب دنبــال وسوســه مــردم در فضــای مجــازی، غیرمجــازی 
و در گوشــه روزنامــه بــوده و مــردم را بــه اضطــراب و عــدم اعتمــاد دعــوت می کنند.

ته
نک

چالش ها تا آنجا پیش رفت که روز گذشـته )دوم اردیبهشـت( 
نماینـدگان مجلـس نیز بـه این مسـاله واکنش نشـان دادند. 
فاطمـه ذوالقـدر نماینـده تهـران نیز در مـورد شـبکه اجتماعی 
شـاد به نکتـه مهمی کـه چالش اغلب خانواده ها اسـت اشـاره 
کـرد و گفـت: حـدود 2 ماهی اسـت که مـدارس و دانشـگاه ها 
تعطیل شـده اسـت و بایـد در ایـن زمینه فکر جدی کـرد. البته 
اقدامـات خوبـی در ایـن زمینـه انجام شـده اسـت ولـی قطعا 
کافـی و متناسـب نیسـت. نرم افـزار شـاد کـه امـروز آمـوزش 
و پـرورش بـه شـدت بـرای آمـوزش در فضـای مجـازی بـر آن 
تکیـه دارد فقـط می توانـد در دسـترس 20 الـی 30 درصـد از 

دانش آمـوزان قـرار گیرد.
ذوالقـدر خاطرنشـان کـرد: نبایـد فرامـوش کنیـم کـه کتـب 
آموزشـی دانش آموزان مناطق محروم به سـختی در دسـترس 
آنهـا قـرار می گیـرد چه برسـد بـه لپ تـاپ، موبایـل و کامپیوتر 
کـه بـرای قشـر زیـادی از دانش آمـوزان مناطـق محـروم در 
هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان ایام و بسـیاری از شهرهای 

دیگـر یـک کاالی لوکـس محسـوب می شـود.

گزارش

دولتخبر

وضعیت کشور عادی نشده است۴0 فروند هواپیما از ناوگان هوایی فعال است
شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــی ب هواپیمای
حــال حاضــر حــدود 20 درصــد 
از نــاوگان یعنــی 40 فرونــد از 
نــاوگان هوایــی کشــورمان فعال هســتند، گفت: دو شــرکت 
ــن  ــر بدهــی داشــتند کــه ای ــه دفات ــی ب ــی داخل هواپیمای
بدهی هــا تســویه شــده  اســت و دفاتــر هنــوز بــا مســافران 
تســویه نکرده اند.مقصــود اســعدی ســامانی دربــاره میــزان 
تقاضــا بــرای ســفرهای هوایــی پــس از بازگشــایی کســب 
و کارهــای کم خطــر و تاثیــر آن در ســفرهای اســتانی 
اظهــار داشــت: هنــوز تقاضــا بــرای ســفرهای هوایــی تغییر 
ــی را  ــل توجه ــش قاب ــته اســت و افزای محسوســی نداش

ــد  ــم.وی تاکی ــاهد نبودی ــی ش ــفرهای هوای ــزان س در می
ــا حداقــل مســافر انجــام می شــوند  کــرد: پروازهــا هــم ب
و لــود پــروازی کمتــر از 60 درصــد اســت.   دبیــر انجمــن 
شــرکت های هواپیمایــی از ادامــه محدودیت هــای پــروازی 
بــه برخــی از مناطــق از جملــه قشــم و کیــش خبــر داد و 
گفــت: براســاس تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
ــعدی  ــد.   اس ــه دارن ــان ادام ــا همچن ــن محدودیت ه ای
ــه انجــام پروازهــای خارجــی ادامــه  ــا اشــاره ب ســامانی ب
ــی و  ــورت هفتگ ــه ص ــدن ب ــس و لن ــای پاری داد: پروازه
ــای  ــایر پروازه ــام اســت و س ــال انج ــه در ح ــق برنام طب
ــای  ــاس تقاض ــوردی براس ــورت م ــه ص ــم ب ــی ه خارج

ــوند. ــرار می ش ــور برق ــارج از کش ــان خ ایرانی

رئیس جمهـور  دفتـر  رئیـس 
گفـت: مـا همزمـان بـا کرونـا 
شـاهد بدتریـن تحریم هـا هم 
هسـتیم، امروز تحریـم آمریکا 
علیـه ایـران در حقیقت با ویـروس کرونا همنوایی می کند 
و مـا در حقیقـت بـا دو ویـروس مواجه هسـتیم.محمود 
واعظـی رئیـس دفتر رئیس جمهـور ظهر روز )چهارشـنبه( 
در حاشـیه جلسـه هیئت دولت اظهار داشـت: ما همزمان 
کـه بـا ایـن وضعیـت کرونـا مواجـه هسـتیم شـاهد این 
هسـتیم کـه بدتریـن تحریـم هم علیـه ما هسـت. حتمًا 
بایـد دیپلمات هـای مـا، دولـت و رسـانه ها ایـن صـدای 
بلنـد را بـه گـوش جهان برسـانند که امروز تحریـم آمریکا 

بـر علیـه ایـران در حقیقـت بـا ویـروس کرونا هـم نوایی 
می کنـد و مـا در حقیقـت بـا دو ویروس مواجه هسـتیم.
وی افـزود: یکـی ویـروس کرونـا و یکی ویـروس آمریکا 
اسـت. ویروسـی کـه دولـت آمریـکا بـه موجـب آن ایـن 
تحریـم را بـر ایـران تحمیـل کـرده اسـت. ما بیـش از هر 
زمانـی در داخل کشـور نیاز به همبسـتگی و وحدت داریم 
و نیـاز داریـم همـه ارگان هـا با هم کار کنیـم. رئیس دفتر 
رئیس جمهـور عنـوان کـرد: از همـه اینهـا مهمتـر، بایـد از 
مـردم عزیـز تشـکر کنـم. مردم انصافـًا در دو ماه گذشـته 
همراهـی کردنـد و مـا برای ریشـه کن کـردن و قطع کردن 
زنجیـره ایـن بیمـاری بیش از هـر زمانی نیاز بـه همراهی 

و همـکاری مـردم داریم.

رنا
 ای

س:
عک

آموزش های مجازی و از راه دور به عنوان روش مکمل برای آموزش اصلی، همواره مورد تاکید وزارت ارتباطات است

سـخنگوی وزارت بهداشـت از شناسـایی 1194 بیمـار جدید 
کوویـد 19 در کشـور خبـر داد.

دکتـر جهانپـور، گفـت: تـا روز سـوم اردیبهشـت 1399 و بـر 
اسـاس معیارهـای قطعـی تشـخیصی 1194 بیمـار جدیـد 
مبتـال به کووید در کشـور شناسـایی شـد و مجمـوع بیماران 
افـزود:  وی  رسـید.  نفـر  بـه 85996  کشـور  در  کوویـد19 
متاسـفانه در طـول 24 سـاعت گذشـته، 94 بیمـار کووید19 
جـان خـود را از دسـت دادنـد و  5391 نفر از بیمـاران، جان 

باختـه و دیگـر در بیـن ما نیسـتند.

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از کاهـش 53 
درصـدی ابتـالی روزانه به بیماری کوویـد 19 در ایران در فاصله 
18 روز پـس از اولیـن نشسـت وزرای بهداشـت کشـورهای 
منطقه مدیترانه شـرقی خبر داد. سـعید نمکی روز چهارشـنبه 
در نشسـت مجـازی بـا دبیـرکل سـازمان جهانـی بهداشـت و 
رییـس دفتـر و وزرای بهداشـت منطقـه شـرق مدیترانـه ایـن 
سـازمان کـه بـا موضـوع بیمـاری کوویـد 19 بـه صـورت ویدیو 
کنفرانـس برگزار شـد، افـزود: از دوم آوریـل 2020 مطابق با 14 
فروردیـن 1399 و بـا گذشـت 18 روز از اولیـن جلسـه مجازی 
مـا، تعـداد مـوارد ابتالی روزانـه، 53 درصـد و تعـداد قربانیان 
نیـز 30 درصـد کاهش داشـت و با این وجـود در همین مدت، 
تعـداد کل مـوارد ابتـال بـه ایـن بیمـاری از 50 هـزار و 468 بـه 
بیـش از 84 هـزار مـورد تـا 20 آوریـل و اوایـل اردیبهشـت ماه 
رسـیده اسـت.وی بیـان کـرد: در راسـتای سیاسـت فاصلـه 
گـذاری فیزیکـی، اقـدام بـه بازگشـایی کسـب و کارهـای کـم 
خطـر، حمـل و نقـل عمومـی و تـردد تحـت مالحظـات دقیق 
مسـاجد،  بهداشـت کردیـم.  جهانـی  سـازمان  پروتکل هـای 
مـدارس، دانشـگاه ها، رسـتوران ها و اماکـن عمومـی همچنان 

بسـته خواهنـد ماند. 

بـا اعـالم سـازمان برنامـه و بودجـه مبنـی بـر ارائـه لیسـت 
متقاضیـان دریافـت وام یـک میلیونـی بـه بانـک مرکـزی  

احتمـاال وام امـروز بـه حسـاب آنهـا واریـز می شـود.
تازه تریـن اعـالم سـازمان برنامـه و بودجـه از ایـن حکایـت 
دارد که لیسـت متقاضیان سـاعت 10 صبح روز )چهارشنبه( 

بـه بانک مرکزی ارسـال شـد.
آنطـور کـه سـخنگوی سـازمان برنامـه و بودجـه بـه ایسـنا 
اعـالم کـرده اسـت، ایـن لیسـت حـاوی اطالعـات حـدود 
17 میلیـون و 153 هـزار و 210 خانـوار اسـت کـه وام یـک 

میلیونـی بـرای آنهـا واریـز خواهـد شـد.
وی توضیـح داد کـه طبـق توافـق صـورت گرفته قـرار بود تا 
روز سـه شـنبه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فهرسـت 
متقاضیـان را بـه سـازمان هدفمنـدی یارانـه هـا اعـالم کند 
و بعـد از آن ایـن سـازمان تـا چهارشـنبه شـب لیسـت را بر 
اسـاس فرمت درخواسـتی بانک مرکزی آمـاده و در اختیار 
ایـن بانک قرار دهد که تا پنج شـنبه شـب نیـز وام پرداخت 
شـود. امـا بـا تسـریع در انجـام فراینـد پیـش بینی شـده، 
وزارت رفاه سـریعتر لیسـت را در اختیار سـازمان هدفمندی 
قـرار داد و آنهـا نیـز تـا صبـح امـروز لیسـت را آمـاده کردند 
کـه توانسـتیم سـاعت 10 صبـح در اختیـار بانـک مرکـزی 

قـرار دهیم.

نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی در مصوبـه ای با کلیات 
طـرح قوانیـن انتخابـات موافقـت کردنـد. کلیـات طـرح دو 
فوریتـی اصـالح برخـی قوانیـن راجع بـه انتخابات ریاسـت 
جمهوری مجلس شـورای اسـالمی و شـوراها در دسـتور کار 
جلسـه علنـی صبـح روز )چهارشـنبه( مجلـس قـرار گرفت 
و نماینـدگان بـا 159 رای موافـق از مجمـوع 216 نماینـده 
حاضـر بـه کلیات این طـرح رای دادند. در ایـن طرح امکان 
شـکایت علیـه گزارش هـای غیرواقـع و نادرسـت دربـاره ی 

کاندیداهـای انتخابـات پیش بینی شـده اسـت.

آمار مبتایان به کرونا در 
کشور به 85996 نفر رسید

کاهش 53 درصدی 
ابتای روزانه به کرونا 

17.1 میلیون خانوار در 
لیست وام یک میلیونی

موافقت با کلیات طرح 
اصاح قوانین انتخابات
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 پیام
 میراث و زیست

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه بهین پویان امین کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 15363 و شناسه ملی 14007437366 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 30/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . پس از قرائت گزارش بازرس 
قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2. 
آقای علی دارینی به شماره ملی 0794927191به عنوان بازرس اصلی وآقای آسو ابراهیم پور 
به شماره ملی 2889860191به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)822842(

اباغ
آقای علی جعفری صادق آباد فرزند مهدی به شـماره ملی3050651288  در خصوص پرونده اجرایی کالسـه9700765 
بـه موجـب گـزارش مـورخ 98.12.15 کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه شـرح زیر ششـدانگ  پالک ثبتـی 46 فرعی 
از 8833 اصلـی در بخـش 10 کرمـان واقـع در اسـماعیل آبـاد نوق رفسـنجان بـه مبلـغ 2.420.000.000 ریال ارزیابی گردیده و شـش 
دانـگ پـالک ثبتـی 47 فرعـی از 8833 اصلـی در بخـش 10 کرمـان واقع در اسـماعیل آباد نوق رفسـنجان بـه مبلـغ1.325.000.000 
ریـال ارزیابـی گردیـده و شـش دانـگ  پـالک ثبتـی  48 فرعـی از  8833 اصلـی در بخـش10  کرمـان واقع در اسـماعیل آباد نوق 
رفسـنجان بـه مبلـغ 1.030.000.000 ریـال ارزیابـی گردیده و شـش دانگ  پالک ثبتـی 49  فرعی از 8833 اصلـی در بخش 10 کرمان 
واقـع در اسـماعیل آبـاد نوق رفسـنجان به مبلـغ 3.650.000.000 ریـال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبالـغ ارزیابی پالک های مذکور 
بـه صـورت جمعـی معتـرض می باشـید اعتـراض کتبی خود را ظـرف مدت  پنـج روز از تاریخ ابالغ ایـن اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظـر بـه 30.000.000 ریـال بـه دفتـر این اجرا تسـلیم نماییـد و در صـورت اعتراض بـه ارزیابی هر 
یـک از پـالک هـای مذکـور بـه صـورت جداگانـه ظـرف مـدت 5 روز از تاریخ ابـالغ این اخطاریه بـه ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد 
کارشـناس تجدیدنظـر بـه مبلـغ تعرفـه دسـتمزد هـر پالک کـه این واحـد اجرا اعـالم می نمایـد به دفتـر این اجرا تسـلیم نمایید 

ضمنـًا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر باشـد ترتیـب اثر داده نخواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

 آگهی حصر وراثت

ــد  ــم ســحر اکبــری زاده فرزن خان
بشــرح   4945 شناســنامه  دارای  رضــا 
دادخواســت شــماره 980686 مــورخ 2/2/99 
ــم  ــی غ ــه ب ــادروان  جمیل ــح داده ش توضی
فرزنــد درویــش شناســنامه 374 در تاریــخ 
14/10/98 در شــهر بــم فــوت شــده و وراثــت 
منحصــر حین الفــوت وی عبارتند/عبارتســت 

از:
1- ســحراکبری زاده فرزنــد رضــا بــه ش ش 

ــد متوفی( 4945 )فرزن
ــه ش  ــد رضــا ب  2-ســاناز اکبــری زاده فرزن

ــی( ــد متوف ش 3100242432  )فرزن
3- ســمیع اکبــری زاده فرزنــد رضــا بــه ش 

ش 3100003322)فرزنــد متوفــی(
ــت در روزنامــه هــای  ــذا مراتــب یــک نوب .ل
کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود 
ــت  ــا وصی ــراض دارد ی ــی اعت ــه کس چنانچ
ــد  ــخاصی باش ــزد اش ــی ن ــه ای از متوف نام
ــه  ــی ب ــاه از نشــر اگه ــک م ظــرف مــدت ی
شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد و اال 
گواهــی صــادر خواهــد شــد و هــر وصیتنامــه 
ــن  ــد از اي ــه بع ــری ک ــمی و س ــز رس ای ج
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــد اب موع

اســت.م/الف 8
دفتر شورای حل اختاف شماره سه 
شهرستان بم

محیط زیست

بی توجهی به حوزه آبریز دریاچه نمک بحران زا  است
مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط 
ـــاره  ـــا اش ـــم ب ـــتان ق ـــت اس زیس
ـــم  ـــک ق ـــه نم ـــش دریاچ ـــه نق ب
ــی  ــت محیطـ ــائل زیسـ در مسـ
ــر  ــه هـ ــم کـ ــن باوریـ ــر ایـ ــه نمـــک بـ ــاره دریاچـ گفـــت: دربـ
ـــد  ـــود، می توان ـــوزه ش ـــن ح ـــفره ای ـــه س ـــب تخلی ـــی موج اقدام
ـــکینی در  ـــوی مش ـــیدرضا موس ـــار آورد.س ـــه ب ـــدی ب ـــکالت ج مش
ـــت  ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــارس در ق ـــگار ف ـــا خبرن ـــو ب گفت وگ
ـــی  ـــکار عموم ـــه اف ـــت ب ـــط زیس ـــؤوالن محی ـــی مس ـــخ گوی پاس
ـــف  ـــه در مناســـبت های مختل ـــن ک ـــر ای ـــالوه ب ـــا ع ـــرد: م ـــان ک اذع
ـــزار  ـــانه برگ ـــاب رس ـــا اصح ـــت هایی را ب ـــی نشس ـــت محیط زیس
ـــاده  ـــال آم ـــول س ـــام ط ـــه در تم ـــم ک ـــالش داری ـــم، ت ـــی کنی م
پاســـخگویی بـــه پرســـش های زیســـت محیطـــی افـــکار 
عمومـــی و نماینـــدگان رســـانه ها باشـــیم.وی دربـــاره ضمانـــت 
اجرایـــی تصمیمـــات زیســـت محیطـــی در کشـــور و در قـــم اظهـــار 

ـــط  ـــت محی ـــه حفاظ ـــی در زمین ـــن خوب ـــت قوانی ـــد گف ـــرد: بای ک
زیســـت وضـــع شـــده کـــه ایـــن قوانیـــن در ســـال های اخیـــر 
در موضوعاتـــی ماننـــد تـــاالب، خـــاک، هـــوای پـــاک و تنـــوع 
ـــه  ـــا نکت ـــت، ام ـــده اس ـــز ش ـــته نی ـــر از گذش ـــم ت ـــی، محک ژنتیک
مهـــم ایـــن اســـت کـــه اختیـــار برخـــی مؤلفه هـــای زیســـت 
ـــازمان و ادارات کل  ـــر از س ـــتگاه هایی غی ـــت دس ـــی در دس محیط
ـــی  ـــا همـــه پاســـخگویی نهای حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـت، ام

ــد. ــط زیســـت می خواهنـ را از حفاظـــت محیـ
ـــه هـــر  مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان قـــم افـــزود: ب
ـــی اســـت،  ـــک دســـتگاه نظارت ـــط زیســـت ی ـــت محی ـــال حفاظ ح
ولـــی ســـاختار تشـــکیالتی و همچنیـــن اعتبـــارات آن تناســـبی 
بـــا ایـــن جایـــگاه نـــدارد و البتـــه تالش هـــای زیـــادی بـــرای 
ـــرای  ـــادی ب ـــوز راه زی ـــی هن ـــن نقیصـــه انجـــام شـــده ول ـــم ای ترمی

ـــم. ـــده آل داری ـــه ای ـــه نقط ـــیدن ب رس
پرســـش دیگـــر خبرنـــگار فـــارس از ســـیدرضا موســـوی مشـــکینی 

ـــاره تعطیلـــی مکـــّرر مـــدارس قـــم در زمســـتان ســـال گذشـــته  درب
ـــا  ـــرد ت ـــد ک ـــه بای ـــه چ ـــن ک ـــود و ای ـــوا ب ـــی ه ـــل آلودگ ـــه دلی و ب
ایـــن مســـئله تکـــرار نشـــود.وی در ایـــن بـــاره نیـــز تصریـــح 
ـــه  ـــم ب ـــوای ق ـــی ه ـــایند آلودگ ـــوع ناخوش ـــفانه موض ـــرد: متأس ک
ـــه  ـــت و ب ـــوع پیوس ـــه وق ـــتان 1398 ب ـــار در زمس ـــرد و غب ـــز گ ج
ـــدی و  ـــیار ج ـــری بس ـــه ام ـــد ک ـــم انجامی ـــدارس ه ـــی م تعطیل
ـــه  ـــدارد ک ـــود ن ـــدی وج ـــاره تردی ـــن ب ـــت. در ای ـــل اس ـــل تأم قاب
ـــهری و  ـــزی ش ـــه ری ـــت و برنام ـــل در مدیری ـــات عاج ـــر اقدام اگ
همچنیـــن مدیریـــت نیـــروگاه و ســـایر منابـــع آالینـــده صنعتـــی در 
محـــدوده و حریـــم شـــهر اجرایـــی نشـــود، واقعـــا شـــرایط ســـخت 
ــه خواهیـــم کرد.موســـوی مشـــکینی  ــده تجربـ تـــری را در آینـ
ـــم  ـــی ق ـــای ورودی و خروج ـــال محوره ـــر ح ـــه ه ـــرد: ب ـــه ک اضاف
بـــه مناطـــق مســـکونی بســـیار نزدیـــک هســـتند و از گذشـــته، 
ـــم.   ـــا بوده ای ـــن محوره ـــی در ای ـــترده صنعت ـــت گس ـــاهد فعالی ش

هوای دو شهر کشور ناسالم است
 رییس گروه پایش آلودگی هوا و صوت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای اھواز
 با شاخص 114 و چرداول در استان ایالم  149 در شرایط ناسالم برای گروه ھای حساس قرار دارد.
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یـک کارشـناس اکوتوریسـم، بـا بیـان اینکـه حـال طبیعـت 
بـد اسـت، خاطرنشـان کـرد: حداقل درسـی کـه می توانیم از 
کرونا بگیریم این اسـت که مرزهای سیاسـی مهم نیسـتند، 
زیرا اکوسیسـتم بـزرگ کره زمین یکپارچه اسـت و تغییرات 
اقلیمـی مـرز نمی شناسند.حسـن محمد عمویـی در گفت وگو 
بـا ایسـنا، بـا اشـاره به اثـرات مثبت و منفی زیسـت محیطی 
شـیوع کرونـا، اظهـار کـرد: همه گیـری بیماری کرونـا موجب 

شـده یـک آرامـش نسـبی در طبیعت حکم فرما شـود.
وی بـا بیـان اینکه برخی از حیوانات وحشـی در سراسـر دنیا 
و حتـی ایـران احسـاس امنیـت کـرده و وارد محدوده هـای 
شـهری و روسـتایی شـده اند، تصریـح کـرد: ایـن احسـاس 
امنیـت یکـی از اثـرات مثبـت کوتاه مـدت کرونـا بـر محیـط 

زیسـت بوده اسـت.
شـیوع  بـه  یـادآوری،  بـرای  اکوتوریسـم،  ایـن کارشـناس 
و  گذشـته  سـال  چنـد  در  پرنـدگان  آنفلوآنـزای  بیمـاری 
ممنوعیـت شـکار اشـاره کـرد و متذکـر شـد: شـکارچیان از 
تـرس ابتـال به این بیماری اسـلحه های خود را کنار گذاشـته 
بودنـد و شـکار نمی کردنـد لـذا در آن سـال در تـاالب عینـک 
شـهر رشـت نیز شـاهد حضور انـواع پرنـدگان مهاجـر بودیم، 
زیـرا ایـن حیوانـات احسـاس امنیـت کـرده بودند، اما سـال 
بعـد دوباره شـکار شـروع شـد و دیگـر آن پرنـدگان مهاجر را 
حتـی در بخش هـای بزرگـی از تـاالب انزلی هـم نمی بینیم.
عمویـی، افزایـش شـکار را موجـب کاهش پرنـدگان بومی و 
مهاجر در شـمال کشـور دانسـت و گفت: عموما این پرندگان 
حتـی از دوربین هـای پرنده نگـری هـراس دارند و احسـاس 
خطـر می کننـد و صـدای شـلیک اسـلحه آرامـش آنـان را از 
بیـن برده اسـت؛ در نتیجـه آرامش مقطعـی طبیعت موقتی 
خواهـد بـود. ایـن کارشـناس ارشـد زیست شناسـی، غفلـت 
نهادهـای نظارتـی در ایـام کرونایـی را موجـب بـاال رفتـن 
آمـار شـکار دانسـت و عنـوان کـرد: شـکار بی رویـه جانـوران 
وحشـی در سـال های اخیر، فشـاری مضاعف بر اکوسیستم 

شـکننده مـا وارد کرده اسـت.

سوژه حال حیات 
وحش بعد از 

کرونا بهتر شده است

کرونا و مسئولیت بشر در مواجهه با چالش محیط  زیست

طرفداران حفظ منابع طبیعی هشدار می دهند که بازگشت جهان به دوران قبل از پاندمی، بسرعت هرگونه 
منافع محیط زیستی قرنطینه را از بین خواهد برد

کرونــا بــا همــه تلخی هایــی کــه بشــر را 
بــا آن مواجــه کــرده از دیــدگاه حامیــان 
محیــط زیســت، بــا نمایــان کــردن 
ســهل انگاری بشــر در حفــظ محیــط 
زیســت و زمیــن پــاک، گزینه هــای او را 
در حفاظــت از منابــع طبیعــی و محیــط 

ــده نشــان داده اســت. زیســت در آین
ــی  ــش آلودگ ــه کاه ــا ب ــروس کرون وی
هــوا، پیدایــش دوبــاره حیــات وحــش، 
کاهــش بهــای نفــت منجــر شــده و 
ــه  ــا آن مواج ــر ب ــه بش ــئولیتی را ک مس

ــت. ــرده اس ــان ک ــوده را نمای ب

روزنامــه انگلیســی گاردیــن در گزارشــی 
در همیــن زمینــه نوشــت: آســمان هــا از 
ــد، حیــات  آلودگــی هــوا پــاک شــده ان
ــی  ــه تازگ ــه ب ــی ک ــه آب های وحــش ب
پاکیــزه شــده انــد، بازگشــته اســت، 
ــد و  ــده ان ــو ش ــا لغ ــیاری از پروازه بس
ــود را از  ــدری ارزش خ ــام بق ــت خ نف
ــت  ــن صنع ــه ای ــت ک ــت داده اس دس
بایــد بــرای خالصــی از آن بــه مشــتریان 
خــود پــول بدهــد؛ تــا همیــن چنــد مــاه 
چیــز حامیــان محیــط زیســت تنهــا 
ــان  ــناریویی را همزم ــن س ــای چنی روی
ــن در  ــالگرد روز زمی ــن س ــا پنجاهمی ب

ســر داشــتند.
ایــن واقعیــت جدیــد مبهــوت  امــا 

ــت  ــده اس ــحال کنن ــر خوش ــده کمت کنن
ــروس  ــری وی ــه گی ــت آن هم ــرا عل زی
کرونــا اســت کــه جهــان را ویــران کــرده 

ــت. اس
ســابق  رئیــس  مــک کارتــی  جینــا 
از محیــط زیســت  آژانــس حمایــت 
ــن  ــت: »ای ــه گف ــن زمین ــکا در ای آمری
اتفاقــی نیســت کــه مــا آرزوی آن را 
ــت و  ــه اس ــک فاجع ــن ی ــتیم. ای داش
ــا آن  ــده ب ــه در آین ــی را ک ــش های چال
ــد.« ــی ده ــان م ــتیم، نش ــه هس مواج
اوبامــا  بــاراک  دولــت  مقــام  ایــن 
رئیــس جمهــوری ســابق آمریــکا از 
چالــش  چنیــن  جزییــات  تشــریح 

کــرد. خــودداری  هایــی 

امســال  زمیــن  جهانــی  روز  مراســم 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــی ب ــا در حال عمدت
برگــزار مــی شــود کــه محدودیــت هــای 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــت عموم بهداش
شــیوع بیمــاری کوویــد-19 بــه کاهــش 
شــدید آلودگــی هــوا در سراســر چیــن، 
اروپــا و آمریــکا منجــر شــده و آلودگــی 
ناشــی از انتشــار گاز دی اکســید کربــن 
ــه ســمت  ناشــی از ســوخت فســیلی ب
ــاالنه 5 درصــد  ــابقه س ــی س کاهــش ب

ــی رود. ــش م پی
ــون آرام  ــا اکن ــز در ایتالی ــای ونی آب ه
تــر شــده انــد، شــیرها در جــاده هایــی 
کــه بــه طــور معمــول محــل تــردد 
گردشــگران در آفریقــای جنوبــی اســت 
ــا و  ــرس ه ــد و خ ــی کنن ــتراحت م اس
کایــوت هــا در اماکــن خالــی از ســکنه 
ــی  ــه م ــا پرس ــی کالیفرنی ــارک مل در پ

ــد. زنن
ــت  ــا هش ــه تقریب ــت ک ــن در حالیس ای
پــرواز از 10 پــرواز در ســطح جهــان لغــو 
شــده انــد و بســیاری از هواپیماهــا 
در آمریــکا فقــط تعــداد معــدودی از 
مســافران را حمــل مــی کننــد. صنعــت 
نفــت، اصلــی تریــن عامــل بحــران آب و 
هوایــی و بــالی اصلــی محیــط زیســت 
ــی  ــت آشــوب زده ای بســر م در وضعی
نفــت خــام روز  بــرد و هــر بشــکه 
ــر 40  ــی ســابقه زی ــم ب ــه رق دوشــنبه ب

ــید. دالر رس
ایــن هــا شــاید پیامدهایــی بودنــد کــه 
باعــث شــد سیاســت هــای محیــط 
زیســتی در نخســتین روز زمیــن در 
ــج  ــا رن ــود. ام ــع ش ــالدی وض 1970می
ناشــی از تعطیلــی هــا در ســایه شــیوع 

کرونــا جدیــت جهــان را در واکنــش بــه 
ــد.  ــی زن ــک م ــتی مح ــن سیاس چنی
ــده  ــای آالین ــش گازه ــال کاه ــرای مث ب
از آن  محیــط زیســت بســیار کمتــر 
چیــزی اســت کــه بــه گفتــه دانشــمندان 
در هــر ســال از دهــه کنونــی بــرای 
جلوگیــری از تاثیــرات مخــرب آب و 

ــت. ــاز اس ــان نی ــی در جه هوای
حقوقــی  جــرارد کارشــناس  مایــکل 
محیــط زیســت در دانشــگاه کلمبیــا 
ــیوه  ــن ش ــن بدتری ــت »ای ــد اس معتق
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــرای تجرب ــن ب ممک
انــدازه  و  اســت  محیطزیســت 
مســئولیت مــا را نشــان مــی دهــد. بعــد 
ــی  ــری، چگونگ ــه گی ــن هم ــان ای از پای
واکنــش مــردم بــرای بازگشــت بــه 
زندگــی عــادی کمــک مــی کنــد تــا 

ــه  ــا چ ــران ه ــه بح ــم ک ــخص کنی مش
تاثیــری بــر محیــط زیســت دارنــد. 
ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــدی ای ــوال کلی س
ــم  ــبز خواهی ــای س ــک احی ــا ی ــا م آی
ــن فرصــت اســتفاده  ــا از ای داشــت، آی
مــی کنــم تــا مشــاغلی را در زمینــه 
ــا  ــم ی ــرژی تجدیدشــدنی ایجــاد کنی ان
ســواحل دریاهــا را در مقابــل تغییــرات 
آب و هوایــی مقــاوم تــر کنیــم؟ دونالــد 
کنونــی  جمهــوری  رئیــس  ترامــپ 
ــه ایــن کار  آمریــکا مشــخصا تمایلــی ب
نــدارد. مــک کارتــی کــه اکنــون رئیــس 
شــورای دفــاع از منابــع طبیعــی اســت 
خاطرنشــان کــرد برخــی از مــردم هنــد 
ــن  ــار رفت ــار باکن ــن ب ــرای اولی ــون ب اکن
پــرده آلودگــی هــوا موفــق بــه تماشــای 

ــد. ــده ان ــا ش هیمالی

معاون گردشـگری کشـور گفت: »در بخش 
گردشـگری به ازای هر اشتغال، 160 میلیون 
پرداخـت  درصـدی   12 تسـهیالت  ریـال 
می شـود. فعاالن حوزه صنایع دسـتی نیز به 
ازای هـر شـغل می توانند 120 میلیـون ریال 
تسـهیالت دریافت کنند.« ولـی تیموری در 
نشسـتی با فعـاالن گردشـگری بـا موضوع 
از  ناشـی  آسـیب های  و  مسـائل  بررسـی 
بحـران شـیوع ویـروس کرونـا و دسـتیابی 
بـه راهکارهـا و راه حل هـای اثربخـش بـرای 
بهبود وضعیت گردشـگری در شـرایط فعلی 
و پـس از بحـران در سـالن خلیج فـارس 

شـد، گفـت:  برگـزار  معاونـت گردشـگری 
و سـازوکاری  فرآینـد  امـکان  »در صـورت 
را تعریـف کنیـم تـا بـا همـکاران بخـش 
ویدئـو  شـکل  بـه  را  جلسـات  خصوصـی 
کنفرانـس برگـزار کنیـم تـا اسـتان ها هـم 
بتوانند در این جلسـات حضورداشـته باشند 

و از نظـرات آن هـا بهره منـد شـویم.«
او افـزود: »بـرای گرفتن تسـهیالت از دولت 
برای جبران خسـارت های ناشـی از کرونا در 
بخش گردشـگری بیشتر از همه دستگاه ها 
دولـت  بـود  قـرار  اگـر  کردیـم،  پیگیـری 
امتیـازی دهـد، گرفتیـم. صداهـا و نیازهای 

شـما در جلسـات هیئـت دولـت بـه شـکل 
ویـژه منعکـس کردیـم و در نشسـتی کـه با 
حضـور وزیر میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی، معـاون اول رئیس جمهوری، 
رئیـس بانـک مرکـزی و نماینـدگان فعاالن 

بخـش خصوصـی برگـزار شـد، آسـیب ها 
را  ویـروس کرونـا  از  ناشـی  زیان هـای  و 
بررسـی  و  مطـرح  بخـش گردشـگری  در 
کردیم.« جزو 10 رسـته هسـتیم متأسـفانه 

امکانـات دولـت محـدود اسـت.«

پرداخت تسهیالت 12درصدی 
به فعاالن گردشگری

اختصاص 72 میلیارد تومان
 به مهار گرد و غبار در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان از تخصیــص 72 میلیــارد 
تومــان اعتبــار بــه مهــار گــرد و غبــار موجــود در ایــن اســتان خبــر داد.

مرجــان شــاکری در ســفر بــه شهرســتان ریــگان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــی از  ــه دارد یک ــی ک ــل وضعیت ــه دلی ــان ب ــزود: شــرق اســتان کرم ــا اف ایرن
مناطقــی اســت کــه گــرد و غبــار مشــکالتی را بــرای اهالــی ایــن مناطــق ایجــاد 
کــرده اســت.وی بیــان داشــت: بــرای مهــار گــرد و غبــار برنامــه هــای بلنــد 

مدتــی تدویــن شــده کــه در اســتان کرمــان اجرایــی خواهــد شــد.
ــه طبــع آن  مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کرمــان افــزود: کویــر لــوت و ب
ــا در  ــود ریزگرده ــر وج ــق از نظ ــن مناط ــی از غبارآلودتری ــان یک ــتان کرم اس
کشــور و نیازمنــد توجــه بیشــتر است.شــاکری بیــان داشــت: خشکســالی و 
افــت آب ســفرهای زیرزمینــی موجــب افزایــش گــرد و غبــار در شــرق اســتان 
ــن شهرســتان  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــگان ب ــان شــده اســت.فرماندار ری کرم
دومیــن کانــون بحــران گــرد و غبــار در کشــور اســت، خواســتار توجــه ویــژه بــه 
ایــن شهرســتان شــد.امین باقــری عنــوان کــرد: گــرد و غبــار موجــود در ریــگان 
تــا 72 ســاعت بعــد از بــروز در آســمان ایــن شهرســتان قابــل مشــاهده اســت 

و ایــن امــر آســایش مــردم را ســلب مــی کنــد.

ته
نک

مراسـم روز جهانـی زمین امسـال عمدتـا در حالی بـه صورت 
مجـازی برگـزار مـی شـود کـه محدودیـت هـای بهداشـت 
عمومـی بـرای جلوگیـری از شـیوع بیمـاری کوویـد-19 بـه 
کاهـش شـدید آلودگی هوا در سراسـر چیـن، اروپـا و آمریکا 
منجـر شـده و آلودگـی ناشـی از انتشـار گاز دی اکسـید کربن 
ناشـی از سـوخت فسیلی به سـمت کاهش بی سـابقه ساالنه 
5 درصـد پیـش مـی رود.آب هـای ونیـز در ایتالیـا اکنـون 
آرام تـر شـده انـد، شـیرها در جـاده هایـی که به طـور معمول 
محـل تـردد گردشـگران در آفریقای جنوبی اسـت اسـتراحت 
مـی کننـد و خرس هـا و کایوت هـا در اماکن خالی از سـکنه 
در پـارک ملـی کالیفرنیا پرسـه مـی زنند.این در حالیسـت که 
تقریبـا هشـت پـرواز از 10 پرواز در سـطح جهان لغو شـده اند 
و بسـیاری از هواپیماهـا در آمریـکا فقـط تعداد معـدودی از 
مسـافران را حمـل مـی کننـد. صنعـت نفـت، اصلـی تریـن 
عامـل بحـران آب و هوایـی و بـای اصلـی محیط زیسـت در 

وضعیـت آشـوب زده ای بسـر مـی برد.

میراثموزه

تهیه پرونده ثبت ملی 58 اثر تاریخی گیالنتهیه »پروتکل سالمت محیط کار موزه ها«
»تهیـه پروتکل سـالمت محیط 
منظـور  بـه  موزه هـا،  در  کار 
پیشـگیری از کرونـا با همکاری 
پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت 
فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه  تاریخـی  فرهنگـی-  آثـار 
و گردشـگری در حـال انجـام اسـت.«به گـزارش ایسـنا، 
بـه نقـل از روابـط عمومـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و 
گردشـگری، »اجـرای ایـن پروتـکل در نخسـتین گام به 
بررسـی سـالمت محیط کار در موزه های کشـور می پردازد. 
همچنیـن سیاسـت های کلـی موزه ها در حیـن مواجهه با 
یـک بیمـاری همه گیـر جهانـی از مرحلـه پیـش شـروع 
پاندمـی تـا پـس از بحـران، معرفـی ویـروس کوویـد19، 

ارائـه تاریخچـه ای از بیمـاری و شـرایط انتقـال و راه های 
حفاظـت فـردی افـراد در مقابـل بیمـاری بخشـی از این 
پروتـکل اسـت .همچنیـن مـروری بـر بهداشـت کارکنان 
و سیاسـت هـای اداری در مقابلـه بـا بیمـاری )برخـود 
کارفرمایان با کارکنان، سیاسـت های بهداشـتی در محیط 
و راهکارهـای در خصـوص برگـزاری جلسـات(، مـروری 
بـر سیاسـت های پاکسـازی محیـط هـای مـوزه ای در 
مواقـع مواجهـه بـا بیمـاری، سیاسـت های نگهـداری آثار 
در موزه هـا در تعطیلی هـای طوالنـی مـدت و اسـتفاده از 
روش هـای دیجیتـال بـرای حفـظ ارتباط بـا مخاطبان در 
زمـان تعطیلـی موزه ها از مـوارد دیگری اسـت که در تهیه 

پروتـکل یـاد شـده بررسـی خواهد شـد.

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
گیـــالن از تهیـــه و مســـتند 
 58 ملـــی  ثبـــت  ســـازی 
ـــر  ـــه خب ـــه وزارتخان ـــال آن ب ـــتان و ارس ـــی اس ـــر تاریخ اث
داد. شـــهرود امیرانتخابـــی ضمـــن اعـــالم ایـــن خبـــر 
گفـــت: »در ســـال گذشـــته 60 اثـــر تاریخـــی منقـــول 
ــالن  ــتان گیـ ــوس اسـ ــی و ناملمـ ــول، طبیعـ و غیرمنقـ
ـــار  ـــید. آث ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل ـــت آث در فهرس
ــول،  ــر غیرمنقـ ــامل 27 اثـ ــال 98 شـ ــده در سـ ثبت شـ
ـــر  ـــوی( و 5 اث ـــر ناملمـــوس )معن ـــر طبیعـــی، 12 اث 16 اث

منقـــول )اشـــیاء( اســـت.«

ــار  ــده آثـ ــز 58 پرونـ ــاری نیـ ــال جـ ــزود: »در سـ اوافـ
ــه  ــه دبیرخانـ ــی بـ ــرای بررسـ ــه و بـ ــول تهیـ غیرمنقـ
ـــه از  ـــده ک ـــوع ارسال ش ـــی وزارت متب ـــت مل ـــورای ثب ش
ایـــن تعـــداد 20 پرونـــده مربـــوط بـــه بقـــاع متبرکـــه، 
پنـــج پرونـــده مربـــوط بـــه حمام هـــای تاریخـــی 
و 33 پرونـــده مربـــوط بـــه خانه هـــای تاریخـــی و 

محوطه هـــای باســـتانی بـــوده اســـت.«
و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
ـــالن  ـــتان گی ـــرد: »اس ـــح ک ـــالن تصری ـــتی گی صنایع دس
بـــا دارا بـــودن 1173 اثـــر ثبت شـــده در فهرســـت آثـــار 
ـــی را  ـــار تاریخ ـــم آث ـــاظ تراک ـــه لح ـــارم ب ـــه چه ـــی، رتب مل

در کشـــور دارد.«
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رسانه در آینه تصویر
شماره جدید دوهفته نامه دانشمند منتشر شد

کارگردان و فیلمنامه: محسن امیریوسفی
خالصه:یک پیرزن باید وسایل مشکوک و 

مسئله سازی خود را از خانه خارج کند...

آشغال های دوست داشتنی

باید بتونم تنهاییمو دربست قبول کنم... 

باهاش ُاخت بشم... باهاش ُانس بگیرم...

فیلم: بانو
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انتشارات: چشمه

کاش زندگی مانند جعبه موسیقی بود، 

صداها آهنگ بود؛ حرف ها ترانه..

فیلم: دلشدگان

دیالوگفیلمکتاب  دیالوگ

مرا ز هجر تو امید زندگانی کو
در آرزوی توام لذت جوانی کو
میان بادیٔه غم ز تشنگی مردم
زالل مشربٔه عذب شادمانی کو

ز جام لعل سمن عارضان سیمین بر
می مروق نوشین ارغوانی کو

درون مصطبه در جسم جام مینائی
ز دست یار سبک روح روح ثانی کو

میست کاب حیاتست در سیاهی شب
چو خضر وقت توئی آب زندگانی کو

وجود خاکی ما پیش از آنکه کوزه کنند
بگوی فاش که آن کوزٔه نهانی کو

گرفت این شب دیجورم از ستاره مال
فروغ شعشعٔه شمع آسمانی کو

مگر ز درد دلم بسته شد رهش ور نی
طلیعٔه نفس صبح کامرانی کو

صبا بگوی که تسکین جان آدم را
نسیم روضٔه فردوس جاودانی کو

برون ز کون و مکانست گر چه پروازم
خروش شهپر طاوس ال مکانی کو

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اتحادیه »ِدلوس« بر ضد امپراتوری 
ایرانـ  اعامیه ِدلوس و نتایج 
ایجاد این اتحادیِه عهد باستان

    23 اپریـل سـال 478 پیـش از میالد، سـران 
كشـور ـ شـهرها و جزایـر یونانـی كـه اتحادیـه 
دلـوس»Delos League« را بـه منظـور مقابلـه 
َاَبرقـدرت  گروهـی بـا تهدیدهـای ایـران ـ تنهـا 
وقـت جهـانـ  تشـكیل داده بودند اعالمیـه ای را 
امضـاء كردنـد كـه در آن آمـده بود: وجود یـك َاَبر 
قـدرت در جهـان؛ مغایر نظم گیتـی، منطق و عقل 
سـلیم و منافـع ملـل اسـت و آنـان ایـن اتحادیه 
را تشـكیل داده انـد تـا در برابـر هرگونـه زورگویی 
بایسـتند و بـدون دغدغـه از خطـر تجـاوز نظامی 
و تنهـا مانـدن در برابـر تعـرض، بـه زندگانی خود 

دهند. ادامـه 
 مورخـان یونانـی و بعـدا رومی، بخشـهایی از این 
اعالمیـه را در تألیفـات خـود آورده انـد. »ِدلوس« 
نخسـتین اتحادیـه ملـل كوچـك در برابـر یـك 
دولـت بـزرگ در طـول تاریـخ بشـمار مـی رود. 

نـام ایـن اتحادیـه از جزیـره »ِدلـوس« گرفتـه 
شـده اسـت، زیـرا طـال و نقـره جمـع آوری شـده 
جزیـره  ایـن  در  )خزائـن(  اتحادیـه  اعضـای  از 
نگهـداری مـی شـد. اتحادیـه »دلـوس« كـه بـی 
شـباهت بـه كنفدراسـیون هـای امـروز نبـود بـه 
ابتـكار آریسـتیدس آتنـی Aristides )متوفـا در 

468 پیـش از میـالد( تاسـیس شـده بـود.
پـس از دو حملـه سـنگین ایـران بـه یونـان و 
سـقوط آتن، بیشـتر یونانیان انتظار حمله دیگری 
را مـی كشـیدند. در حملـه دوم ایـران، آتنـی هـا 
مجبـور بـه انتقـال خانـواده هـای خود به كشـتی 
و انتقـال آنـان بـه جزایـر شـده بودنـد و پـس از 
بازگشـت ایرانیـان تصمیـم بـه كشـیدن دیـوار به 
گـرد شـهر آتـن گرفتند كه اسـپارتی هـا مخالفت 
كردند و استداللشـان این بود كه ایرانیان شـهر را 
تصـرف و چـون دارای دیـوار اسـت آنجـا را تبدیل 
بـه یك دژ دائمی در قلب جهـان یونانیان خواهند 
كـرد. آتنـی هـا بـه ایـن مخالفـت توجـه نكردند 
و دیـوار را كشـیدند و اسـپارت نیـز از شـركت در 
اتحادیـه »ِدلـوس« خـودداری كـرد و بـه سـوی 

ایـران متمایـل شـد، مخصوصـا كه پائوسـانیاس 
)پوزانیـاس( ژنـرال اسـپارتی بـه ایـران نزدیـك 
شـده بـود و پولـی را كـه منظمـا ایـران بـرای او 

ارسـال مـی داشـت مـی پذیرفت.
بـدون  »دلـوس«  اتحادیـه  تشـكیل  از  پـس   
شـركت اسـپارت، ایران از این وضعیت اسـتفاده 
كـرد و هنگامـی كـه میـان اسـپارت و آتن جنگ 
در گرفـت، بـه رسـاندن پـول و كمـك نظامـی و 
دسـت  بـه  و  پرداخـت  اسـپارت  بـه  تجهیـزات 
اسـپارتی هـا اسـتقالل آتـن را نابود سـاخت و از 
همین زمان مورخان یونانی واژه »امپریالیسـت« 
را بـرای توصیـف ایران بكار بردنـد. زد و خوردهای 
Thucydides اسـپارت و آتـن كـه توسـیدیدس
مـورخ آن عصـر و شـاهد عینـی، شـرح آنهـا را 
نوشـته اسـت در تاریـخ، بـه جنگهـای »پلوپونز« 
معروف شـده اند. توسـیدیدس با نوشـتن شرح 
جنگهـای »پلوپونـز« نخسـتین خبرنـگار نظامـی 
تاریخ بشـر بشـمار آورده شـده اسـت. به اسـتناد 
همیـن کار او، همچنیـن »تاریخ« دنباله »روزنامه 

نـگاری« خوانـده و تعریـف شـده اسـت.

یه جاست که تو باید وایسی، یه جا هم 
هست که بایست درری٬ اما خدا نکنه 

جای این دو تا با هم عوض شه...دیگه 

تا آخر عمر بدهکار خودتی!

فیلم: دندان مار
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مـردگان بی کفـن و دفن یکی از تاثیرگذارترین نمایشـنامه های 
ژان پـل سـارتر اسـت کـه اولین بار تحت ریاسـت سـیمون بریو 

در تئاتـر آنتـوان در 8 نوامبر 1946 بـه روی صحنه آمد.
نمایشـنامه هایش  آمـدِن  روی صحنـه  بـر  بـا  پـل سـارتر  ژان 
ایـن  نـه  البتـه  نزدیک تـر شـد.  عامـی  و  مـردم معمولـی  بـه 
نوشـته های  و  مقـاالت  از  نمایشـی اش،  آثـار  در  او  افـکار  کـه 
فلسـفی اش بهتـر فهمیـده می شـدند، بلکـه بـا آثـار نمایشـی 
ژان پـل سـارتر کـه تمامـی تم هـا و دغدغه هـای نویسـنده را 
در بـر دارد، راحت تـر می تـوان ارتبـاط برقـرار کـرد. او بـر ایـن 
بـاور اسـت کـه در برابر آثار نمایشـی متـداول )مصیبـت نامه ها 
بـا عنـوان تئاتـر  او  و ملودرام هـای روانشـناختی( تنهـا تئاتـر 
در  آدمـی  وجـدان  درگیـری  اسـت.  پذیرفتنـی  موقعیت هـا 

آمـده. پیـش  موقعیت هـای 
در مـردگان بـی کفـن و دفـن، بـرای اولیـن بـار، مقاومـت دل 
اعمـال  وحشـیانه ترین  بـا  درد  برابـر  در  بشـر  خـراِش جسـم 
شـکنجه بـه نمایـش گذاشـته می شـود. دو گـروه رو بـه روی 
هـم قـرار می گیرنـد، شـکنجه گر و شکنجه شـده. چـرا و تـا کجا 
مـی تـوان تحمـل کرد؟ دلیـل این اعمـال بی رحمانه ی شـنیع 
دور از آدمـی چیسـت؟ شـکنجه گر می خواهـد شـکنجه شـده را 
تـا سـر حـد مـرگ و جنـون از پـای درآورد، نـه بـرای به دسـت 
آوردن اطالعـات الزم، بلکـه بـرای شکسـتن غـرور آن زندانـی 
متمـرد پـرور، تـا بـه او ثابـت کنـد که بزدل اسـت و بـی غیرت، 
و اعمـال وحشـیانه غیـر انسـانی خـود را توجیـه کـرده باشـد. 
شـکنجه شـده نیـز هـر بـار درد و مشـقت را تـا سـر حـد مـرگ 
و جنـون تحمـل مـی کنـد تـا بـه خـود ثابـت کـرده باشـد بـه 
آرمـان و شـرف انسـانی اش وفـادار اسـت. در چنیـن بن بسـت 
احمقانـه خطرناکـی دو راه بیـش تـر وجـود نـدارد: مـرگ یـا 
زندگـی. ولـی انسـان ها نبایـد بـرای هیـچ و پـوچ بمیرند، پس 
انتخـاب زندگـی اسـت! ایـن نمایشـنامه بـه طـور کلـی دغدغه 

جنـگ را هـدف قـرار می دهـد.
 ولـی بـا پدیـد آوردِن شـخصیت ها و اجتمـاع کوچکـی تحـت 
عنـوان شـکنجه گر و شکنجه شـونده، بـه گوشـه ای کمتـر دیـده 
شـخصیت های  ایـن  و  می پـردازد  جنـگ  مشـکل  از  شـده 
محـدود را در مثابـه کل اجتمـاع و تاوانـی کـه در مقابـل آونـِگ 
پـر رفـت و آمـِد بیـن جنـگ و حقیقـت می پردازنـد ارزیابـی 

می کنـد.
جوانـاِن  از  گروهـی  کـه  می شـود  آغـاز  آنجایـی  از  داسـتان 
فرانسـه، بـا رهبـرِی فـردی بـه نـام »ژان« طـی یـک یاغـی 
گـری و عملیـات در جنـگ جهانـی دوم، بـرای گرفتـن یکـی از 
دهکده هاشـان، دسـتگیر می شـوند. حاال ما شـاهِد دردناکترین 
شـکنجه هایی هسـتیم کـه آن هـا مجبورنـد تـا زمـاِن لـو دادِن 

محـِل ژان متحمـل شـوند.
همانطـور کـه پیش تـر گفتـه شـد، در ایـن نمایشـنامه بـا دو 
دسـته انسـان روبه روییـم؛ شـکنجه گر و شکنجه شـده. ایـن دو 
گـروه در دو سـوی یـک دیوار قـرار دارند و در هـر صحنه با یک 
سـمِت دیـوار روبـرو می شـویم. در واقـع مـا یـک بـار مسـائل 
را از دیـد افـرادی کـه قـرار اسـت بـه نوبـت بـه اتـاِق شـکنجه 
برونـد می بینیـم و امـا بـارِ دیگـر همه چیـز بـا تمرکـز بـر دریچه 
نـگاِه شـکنجه گرها برایمـان بررسـی می شـود. ما به این شـکل 
می توانیـم هـر دو سـوی معضـل را ببینیـم، بـی آنکـه ژان پـل 

سـارتر پیـش از مـا بـه قاضی نشسـته باشـد.
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