
آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكاران                           
به شماره 98/19/ف 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " خرید،  حمل تجهیزات، نصب، تست و راه  اندازی دو 
دستگاه ترانسفورماتور 230/20 کیلوولت به صورت مهندسی، تأمین تجهیزات و نصب و اجرا )EPC(" را مطابق با مشخصات 
فنی موجود در اسناد فراخوان پس از ارزیابی كیفی و از طریق برگزاری مناقصه به شركت پیمانكار واجد شرایط كه دارای 
گواهینامه تعیین صالحیت پیمانكاری با رتبه 1 در رشته نیرو با حوزه فعالیت پست و خطوط انتقال نیرو از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد،  واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایی و 
ارزیابی پیمانكاران به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین كنندگان و مشتریان 
- مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوی مدارك خواسته شده جهت شناسایی و ارزیابی پیمانكاران می باشد، 
حداكثر تا تاریخ شنبه مورخ 99/02/20 به نشانی دفتر كمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل 

مدیریت قراردادها و معامالت نمایند. 
واحد قراردادهای مجتمع جهان فوالد سيرجانشرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اصالحیه مورخ 99/02/04

آگهی مناقصه عمومی
خريد 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 صالحیــت 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 

ایمیــل                           SJS.TENDER1400  ارســال نماینــد.

تضمین شرکت شرایط تحویلمقدار شرح کاالردیف
مشخصاتدر مناقصه

فروسیلیکو منگنز1
6500  )شش هزار و 

پانصد( تن
  DDP    یا  CFR  

بر اساس شرایط 
مذکور در اسناد 

مناقصه

10.000.000.000 ریال
) ده میلیارد ریال (

بر اساس مشخصات 
مندرج در سایت

2000 )دوهزار( تنفرومنگنز پرکربن2
5.000.000.000 ریال
)پنج میلیارد ریال(

شرکت های متقاضی می توانند مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.

•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 اقالم موضوع مناقصه.
5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

•شرایط :
1-ارایــه قیمــت بصــورت ارزی مــی باشــد. )مبنــای پرداخــت پیشــنهادات ارزی، نــرخ تســعير ارز ) نــرخ حوالــه فــروش( در ســامانه ســناي بانــك 

مركــزي در روز پرداخــت مــی باشــد. (
2-تضمیــن شــرکت در مناقصــه جهــت تامیــن فروســیلیکو منگنــز بــا مبلــغ 10.000.000.000 ریــال ) ده میلیــارد ریــال ( و فرومنگنــز پرکربــن بــا 
مبلــغ 5.000.000.000 ریــال )پنــج میلیــارد ریــال(؛ ضمانتنامــه معتبــر، بــدون قیــد و شــرط و بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه ماهــه بــه 

نــام شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان مــی باشــد. ) در صــورت تائیــد اولیــه (
• جهت شرکت های داخلی: ضمانتنامه بانکی معتبر.

•جهــت شــرکت هــای خارجــی: ضمانتنامــه شــرکتی Corporate guarantee ) معــادل ارزی مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــا تائیــد واحــد 
ــدار( مالی خری

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 اطالعات بیشتر با شماره های 09135039002 و 034342273806 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (
6-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه 
1-دســتگاه مناقصــه گــذار: مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی جنــوب کرمــان
2-موضــوع مناقصــه: مراقبــت هــای کشــاورزی ،نگهبانــی نظافــت 

ســاختمان هــای اداری و امــور آبدارخانــه
3-محــل اجــرای: مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

جنــوب کرمــان
4-میزان تضمین شرکت در مناقصه:400/000/000

5-تاریخ دریافت اسناد مناقصه:از ساعت 8 مورخه 99/2/6
6-مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری مورخه99/2/23

7-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت 12 مورخه 99/2/24

ــان واجــد شــرایط و دارای صالحیــت دعــوت صالحیــت دعــوت بعمــل  ــذا از متقاضی ل
مــی آیــد بــرای بازدیــد و دریافــت اســناد مناقصه بــه آدرس کیلومتــر 15 جــاده جیرفت- 
عنبــر آبــاد – علــی آبــاد عمــران- مرکزتحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

جنــوب اســتان کرمــان مراجعــه نماینــد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برگزاری طرح 
»رويش دوباره« در شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر
بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملل شـرکت 
وجـود  بـه  توجـه  بـا  صنعتـی گل گهـر،  و  معدنـی 
نگرانـی هایـی در خصوص گسـترش ویـروس كرونا 
در سـطح كشـور و بـه تبـع آن درگیـری خانـواده ها 
بـا مسـایلی نظیـر قرنطینـه، ارتبـاط بیشـتر اعضـاء 
خانـواده بـا هـم و همچنین سـایر مشـکالت ناشـی 
و  مدیریـت  توسـعه  معاونـت  بیمـاری،  ایـن  از 
سـرمایه انسـانی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر 
و  الملـل  بیـن  امـور  و  روابط عمومـی  همـکاری  بـا 
باشـگاه فرهنگـی ورزشـی گل گهـر طـرح »رویـش 
دوبـاره« را بـا هـدف صیانـت از سـالمت جسـمی و 

روانـی خانـواده هـا تدویـن نمـوده اسـت.
قـرار اسـت در ایـن طـرح از طریـق فضـای مجازی 
مـواردی نظیـر كلیـپ هـای انگیزشـی بـا سلسـله 
و  ورزش  هـای  برنامـه  روانشناسـی،  مباحـث 
معرفـی  سـالمت،  و  تغذیـه  خانـه،  در  سـرگرمی 
كتـاب، آمـوزش هـای معنـوی، مطالـب مرتبـط بـا 
حـوزه كودك و نوجوان، مشـاوره های پزشـكی و ... 

در اختیـار عمـوم قـرار داده شـود.

@gmail.com

شفافیت رأی نمایندگان؛ 
دیرهنگام اما ضروری

کیانوش جهانپور:

هیچ استانی در وضعیت 
قرمز کرونا نیست
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طرح شـفافیت عملکرد نمایندگان در شـهریور ۱۳۹۷ در جلسـه علنی 
مجلـس شـورای اسـالمی مطـرح شـد. طرحی که قـرار بـود طی آن 
تمامـی آرای نماینـدگان بـه همراه آمـار حضور و غیـاب، مرخصی ها، 
مأموریت هـا و سـفرها بـه صورت شـفاف در اختیار مردم قـرار بگیرد.
رأی مثبـت 5۹ نماینـده بهارسـتان بـه یـک فوریـت طرح شـفافیت 
علی رغـم اعـالم حمایـت قبلـی ۲0۷ نفـر از نماینـدگان، نشـان داد 
حـرف و عمـل بخـش عمـده ای از نماینـدگان مجلس دهم یکسـان 
نیسـت و ایـن خـود اهمیـت وجود شـفافیت رأی را بیـش از پیش 
نمایـان می کـرد. اواخـر هفته گذشـته، نزدیـک به یک مـاه پیش از 
اتمـام فعالیـت مجلـس دهـم و آغـاز بـه کار مجلس یازدهـم، طرح 
شـفافیت آراء نماینـدگان بـا قید دو فوریت و با امضـای ۱۱۷ نماینده 
مجلـس، تقدیـم هیئت رئیسـه شـد.در طرح ارائه شـده آمده اسـت 
در تمامـی مـواردی کـه رأی گیـری بـه صـورت الکترونیکـی، قیـام و 
قعـود و علنـی بـا ورقه صـورت می پذیرد، اسـامی نماینـدگان موافق، 
مخالفـت و ممتنـع و کسـانی کـه در رأی گیـری شـرکت نکرده اند به 
ترتیـب حـروف الفبـا در مشـروح مذاکـرات ثبـت و تـا پایـان همان 
روز در سـامانه رسـمی مجلـس منتشـر شـود. همچنیـن در صورتی 
کـه تعـدادی از نماینـدگان بـا انتشـار اسـامی موافقیـن، مخالفین و 
ممتنعیـن در مـوردی از مـوارد رأی گیری موافق نباشـند، با پیشـنهاد 
کتبـی حداقـل ۱5 نماینـده و تصویـب مجلـس، ایـن اسـامی در 
مشـروح مذاکـرات مجلـس منتشـر نمی شـود.مطالعه ایـن طـرح 
نشـان می دهـد تا رسـیدن به شـفافیت ایـده آل در مجلس شـورای 

اسـالمی راه طوالنـی در پیش اسـت. 

انس طال         ۱.۷۱۹.۲۱0

مثقال طال     ۲8.۱۲0.۲50

گرم طالی ۱8  6.45۷.۱۹۲

گرم طالی ۲4   8.6۱0.۲00

بهار آزادی      6۳.500.000

امامی          64.۹50.000

نیم       ۳۲.600.000

ربع         ۱8.۷00.000

گرمی       ۹.800.000

دالر             ۱55.۳۹0

یورو         ۱6۹.۲00

درهم          4۲.۳5۹

لیر ترکیه           ۲5.4۲۳

دالر استرالیا      ۱0۲.848

بازگشایی تدریجی 
کسب و کارهای سفر

معاون گردشگری از بازگشایی تدریجی کسب و کارهای 
سفر با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
14  تا  23دنبال کنید

چهار میلیون بیکار در پسا کرونا
احمد توکلی: دولت آمریکا به 25 میلیون آمریکایی پول سبز می دهد

 ما اینجا دالر 4200 تومانی را به افراد بی مباالت می دهیم

معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت 
محیـط  زیسـت گفت: خوشـبختانه امسـال شـاهد 
بارش های مناسـبی در سطح کشور بوده و تاالب ها 
جـان دوبـاره گرفته انـد امـا بـا ایـن حـال نبایـد از 
 آب آن ها برای مصارف کشـاورزی اسـتفاده شـود.
تجریشـی تصریـح کـرد: بـا افتتـاح پـروژه انتقال 
آب از زاب، سـالیانه بـه طـور میانگیـن 600 میلیون 
مترمکعـب آب بـه سـمت دریاچـه ارومیـه هدایت 
دریاچـه  وضعیـت  بهبـود  شـاهد  تـا  می شـود 

باشـیم.
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مهار آتش سوزی در 
جنگل »خسرج«

مدیرکل مدیریت بحران استان 
خوزستان گفت: آتش سوزی در 
بخشی از جنگل خسرج در این 

استان کنترل و مهار شد.

تدوين دستورالعمل 
هيات امنايی شدن 

موزه ها
معاون میراث فرهنگی وزارتخانه 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی می گوید: دستورالعمل های 

اجرایی برای آغاز طرح هیات امنایی 
شدن 21 مجموعه ی ملی کشور 

توسط وزارتخانه در حال تدوین است 
و بعد از تایید وزیر میراث فرهنگی، 

ابالغ می شود و به مرور دیگر موزه ها 
نیز به لیست اضافه می شوند.
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یادداشت  مهمان
حمدحسین شیخ محمدی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1713

شنبه 6 اردیبهشت 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان محیط زیست: 
خوشبختانه امسال شاهد 
بارش های مناسبی در سطح 
کشور بوده ایم و تاالب ها جان 
دوباره گرفته اند اما با این حال 
نباید از آب آن ها برای مصارف 
کشاورزی استفاده شود.

تاالب های کشور 
جان دوباره گرفتند
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021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال شانزدهم | شماره پیاپی 1713 | شنبه  6  اردیبهشت  1399

 پیام
سیاست

74 درصد مردم سیستان و بلوچستان زیر خط فقر امنیت غذایی هستند
نماینده زاهدان در دوره دهم مجلس شورای اسالمی گفت: دولت در موضوع حمایت از اقشار آسیب دیده سیستان و بلوچستان 
موفق عمل نکرد چون ۷0 درصد مردم آن منطقه به شبکه مخابراتی دسترسی ندارند.

چهار ميليون بيكار در پسا کرونا
احمد توکلی: دولت آمریکا به 25 میلیون آمریکایی پول سبز می دهد ما اینجا دالر

 4200 تومانی را به افراد بی مباالت می دهیم

بـازار  در  نفـت  قیمـت  معنـادار  تغییـرات 
آمریـکا و سـایر بازارهـای بین المللـی چـه 
دورنمایـی را بـرای فضای عمومـی اقتصاد 
جهانـی بـه دنبـال خواهـد داشـت؟  نقـش 
تحـوالت  ایـن  بـروز  و  ظهـور  در  کرونـا 
چیسـت؟ ایـن تغییـرات و تحـوالت چـه 
فشـارهای مضاعفی را بر روی طبقات کمتر 
برخـوردار ایجاد خواهد کـرد؟ نظام طبقاتی 
اقتصـادی  تحـوالت  ایـن  از  بعـد  ایـران 
دسـتخوش چـه تغییراتی خواهد شـد و... 
ایـن  از  پرسـش هایی  و  پرسـش ها  ایـن 
دسـت، ایـن روزهـا بـه تنـاوب در فضـای 
کارشناسـی و محافـل اقتصادی کشـورمان 
مطـرح می شـوند و تحلیـل و ارزیابـی در 
خصـوص ابعـاد  مختلـف آنهـا ادامـه دارد. 
در ایـن زمینـه بـا احمد توکلـی گفت وگویی 
انجـام شـده کـه خوانـدن  آن را بـه شـما 

توصیـه می کنیـم

فکر نمی کنید بخشی از مشکلی 
که در بازارهای نفتی ایجاد شده 

ناشی از تبعات کرونا باشد؟
البتـه کـه کرونـا هـم اثـرات خـود را دارد. 
در حـال حاضـر بـر اسـاس آمارهـای اعالم 
شـده شـرکت های هواپیمایـی بـا کمتـر از 
۱0درصـد تـوان خود کار می کننـد و بیش از 
۹0 درصـد ظرفیت های هواپیمایـی از میان 
رفتـه اسـت؛ سـایر شـرکت های اقتصادی 
وضعیـت  در  نیـز  بـزرگ  بنگاه هـای  و 
تعطیلـی یا نیمـه تعطیلـی قـرار گرفته اند. 

ایـن رکـودی کـه در صنایـع مختلـف در اثر 
کرونـا ایجاد شـده، تاثیرات خـود را در بازار 
نفـت نیـز بـه جـای گذاشـته و در ادامـه 
نیـز خواهـد گذاشـت. بـر اسـاس آمارهای 
بین المللـی  اقتصـادی  نهادهـای  مسـتند 
متحـده  ایـاالت  در  سـرمایه گذاری  رونـد 
بیـش از 8۷ درصـد کاهش داشـته. زمانی 
کـه سـرمایه گذاری های مولـد در صنعـت و 
تکنولـوژی و... کاهـش یابد طبیعی اسـت 
کـه بازارهـای اصلـی اقتصـادی نیـز از این 
تغییـرات متاثر خواهند شـد. بـدون تردید 
کرونـا یـک متغیـر اثرگـذار در بـازار نفـت و 

سـایر حوزه هـای اقتصـادی اسـت. 
فکـر می کنیـد دورنمـای کاهـش قیمـت 
نفـت در ادامـه چه اثراتـی را در فضای کلی 

اقتصـاد بـه جـای خواهد گذاشـت؟
آینـده  بـرای پیش بینـی درسـت شـرایط 
نیـاز بـه اطالعـات بیشـتری داریـم. قبـال 
چنیـن  یـک  وقـوع  از  تجربـه ای  هیـچ 
در  نمونـه ای هـم  و  نداشـته ایم  حوادثـی 
ایـن زمینـه دیـده نشـده اسـت؛ بنابرایـن 
بـدون یک چنیـن چشـم اندازهایی تحلیل 
سـخت اسـت؛ امـا به طـور کلـی می تـوان 
گفـت جهـان سـرمایه داری در برابـر یـک 
آزمـون جـدی قـرار گرفتـه اسـت. شـخصا 
حـوادث  ایـن  مجموعـه  می کنـم  تصـور 
بـاز هـم فقـرا را در سـطح جهـان فقیرتـر و 
اغنیـا را غنی تـر خواهـد کرد. یعنـی هرچند 
ممکـن اسـت برخـی تغییـرات و تحـوالت 
در فضـای کلـی اقتصادی بـه وقوع بپیوندد 
امـا نتیجـه هرگـز به نفـع طبقـات محروم 

نخواهـد بـود.
 آقـای توکلـی شـما یکـی از چهره هایـی 
بودیـد کـه حتی قبـل از دولت نهـم و دهم 

همـواره دغدغـه حمایـت از طبقـات کمتـر 
برخـوردار را داشـته اید، ایـن روزهـا و بعد از 
مطـرح شـدن بحـث کرونـا فکـر می کنیـد 
چـه  برخـوردار  کمتـر  طبقـات  وضعیـت 

تغییراتـی کنـد؟
قبـل از کرونـا هـم حد فاصل سـال های ۹0 
و ۹۱ و بعد از آن سال های ۹۷ و ۹8 اقتصاد 
ایـران رکودهـای دامنـه داری را تجربه کرده 
بـود. یعنـی بـه دلیـل رکـود، افزایـش نرخ 
ارز و کاهـش ارزش دارایی هـا، فشـارهای 
زیـادی روی طبقـات محـروم ایجاد شـده 
بـود. شـرایطی کـه محروم هـا را محروم تر 

و داراهـا را داراتـر می کـرد.
در ایـن فضـا کسـانی که دارایی هـای ثابتی 
دارنـد یعنی مالکین، کارخانه داران و دالالن 
بـه سـمت رشـد بیشـتر و مـردم عـادی به 
فقیرتـر شـدن حرکـت می کننـد.  سـمت 
ایـن شـرایط شـکاف های طبقاتـی فراوانی 
را ایجـاد کـرد. حتـی قبـل از کرونـا هـم 
مشـکالت معیشـتی محروم هـا در کشـور 

بود. زیـاد 
 ممکـن اسـت دربـاره این شـکاف طبقاتی 

بـه صورت مسـتندتر سـخن بگویید. 
در  سـپرده  حسـاب  میلیـون   40۳ از 
کشـور، 4دهـم درصـد افـراد صاحـب ایـن 
حسـاب ها، 5۲ درصـد مبلـغ کل سـپرده ها 
را در اختیـار دارنـد و در سـوی مقابل بیش 
از ۹۹ و 6دهـم درصـد افـراد تنهـا 48درصد 
مبلـغ را در اختیـار دارنـد. خـب ایـن اعداد 
و ارقـام بـه مـا چـه می گویـد؟ بـر اسـاس 
اسـناد حقوقـی غیـر دولتـی بسـیاری از 
صاحبـان بنگاه های در کشـور ما با مشـکل 
نقدینگی مواجه هسـتند و به همین خاطر 
هـم دسـت به تعدیـل نیرو و کارگـران خود 

می زننـد. مجموعـه ایـن آمارهـا گویـای 
ایـن اسـت کـه اقتصـاد ایـران در آسـتانه 
یـک شـکاف طبقاتـی جدی اسـت و اگر 
نتوانیـم بـرای ایـن مشـکل راهکارهـای 
ادامـه  در  ببینیـم  تـدارک  را  موثـری 
مشـکالت افزون تـری خواهیـم داشـت. 
پرسشـی کـه با ایـن توضیحات بـه ذهن 
نظـام  و  دولـت  اینکـه  می کنـد  خطـور 
سیاسـی در ایـن شـرایط چه بایـد بکند؟
از نظـر مـن دولـت از زیـر سـنگ هـم که 
شـده بایـد پول جور کنـد و به نفع طبقات 
محـروم مصرف کنـد. در زمان احمدی نژاد 
و دوره ای کـه درآمدهـای نجومـی نفتـی 
و  می شـد  بی اهمیـت  امـور  صـرف  مـا 
اجـرا  تـه  و  بی سـر  طرح هـای  آقایـان 
می کردنـد مـن اعتـراض می کـردم که آقا 

بایـد جلـوی ایـن رفتارهـا را بگیریـم. باید 
برنامه هـای مـا بـه نفـع طبقـات محـروم 
واقعـی باشـد نـه اینکه ظرفیت های کشـور 
را یکجـا در اختیـار افـرادی بگذاریـد کـه 
نـه درک درسـتی از اقتصـاد دارنـد و نـه 
تصویری از معیشـت مردم. طبیعی اسـت 
کـه رفتارهـای نامناسـب اقتصـادی در آن 
دوره نتیجـه اش را همیـن امـروز هـم روی 
سـفره های مـردم می گـذارد و دولتـی کـه 
با شـعار آوردن نفت سـر سـفره مردم، رای 
آنهـا را بـه دسـت آورده بـود در ادامه نه تنها 
نانـی بـه سـر سـفره مـردم اضافـه نکردند 
بلکـه مشـکالت مضاعفی هم بر دوششـان 
و  تدبیـر  دولـت  بـه  هـم  االن  انداختنـد. 
امیـد توصیـه می کنیـم کـه تمـام برنامه ها 
و راهبردهـای آن را بـرای حمایـت از ایـن 

اقشـار اختصـاص دهند.
  ایـن بحثـی کـه شـما مطـرح می کنیـد 
یـک بحـث کلـی اسـت. همـه قبـول دارند 
کـه بایـد از طبقـات محروم حمایت شـود؛ 
موضـوع اساسـی این اسـت که نحـوه این 
حمایت هـا بـه چه صورتی باشـد کـه مردم 
واقعـا توانمنـد شـوند، نـه مجموعـه ای از 
افـراد که عـادت بـه کمک های نقـدی پیدا 

کرده انـد.
کلیـدی  و  اساسـی  موضوعـات  بـا  چـرا 
سـلیقه ای برخورد می شـود؟ من به همین 
دولـت توصیـه کـردم کـه نظـام پرداخـت 
کوپنـی را دوبـاره راه اندازی کنند. مسـووالن 
اعـالم کردنـد که ایـن فکر قدیمی اسـت و 
دیگـر در دنیـا خریـدار ندارد. ایـن در حالی 
اسـت کـه دهه هـای متمـادی اسـت کـه 
امریـکا بـه دهک های پایینـی جامعه خود 
کوپـن دریافـت غـذا و ملزومـات اساسـی 
می دهـد. از جنـگ جهانی دوم تـا به امروز 
کوپن هایـی بـا عنوان پـول سـبز در اختیار 

محروم هـا قـرار می گیـرد.
سـبز  پـول  ایـن  بـا  آمریکایـی  شـهروند 

دوسـت  اگـر  یـا  بخـرد  غـذا  می توانـد 
داشـت می توانـد ایـن پـول سـبز را تبدیل 
بـه پوشـاک یـا هـر کاالی دیگری کنـد اما 
اگـر مـا در ایـران از ضـرورت حمایت هـای 
می گوینـد،  بگوییـم  سـخن  این چنینـی 
طـرف حرف هـای از مـد افتـاده می زنـد. 
بـر اسـاس آمارهای رسـمی در سـال ۲0۱۳ 
در امریـکا بیـش از 4۷ میلیـون امریکایی 
از ایـن پول هـای سـبز اسـتفاده می کردنـد 
یعنی تقریبـا ۲5درصد امریکایی هـا از این 
کمک هـا اسـتفاده می کننـد. اینجا مـا دالر 
بی زبـان 4هـزار و ۲00 تومانـی را در اختیـار 
برخـی افـراد بی مبـاالت قـرار مـی دهیـم 
تـا مثـال بـرای مـردم کاالی اساسـی وارد 
کنـد امـا شـاهد آن هسـتیم که طـرف دالر 
ارزان می گیـرد؛ نه تنهـا اقـالم اساسـی وارد 
نمی کنـد، بلکه اقالم لوکـس وارد می کند و 
بـه قیمـت دالر ۱5هزار تومانی می فروشـد. 
یعنـی از منظـر برخـی از آقایـان کسـی کـه 
اختـالس و دزدی می کنـد، به روز اسـت اما 
فردی که از کوپن و حمایت از اقشـار کمتر 
حرف هایـش  می زنـد،  حـرف  برخـوردار 

اسـت. قدیمی 

 به نظرتان عاجل ترین اقداماتی 
که باید انجام بگیرد چیست؟

اولیـن قـدم ایـن اسـت کـه نسـبت بـه 
مـردم و طبقـات محـروم نـگاه مشـفقانه 
داشـته باشـند. مـن بـه سـران قـوا نامـه 
نوشـتم و بـه آنهـا تاکیـد کـردم کـه ایـن 
شـکاف طبقاتـی خطرنـاک اسـت و بـرای 
آینـده تبعـات خاصـی را بـه دنبـال دارد. 
همیـن االن آمـار وزارت کار دولـت دوازدهم 
می گویـد کـه بعـد از کرونا 4میلیـون بیکار 
بـه تعداد بیـکاران فعلـی افزوده می شـود؛ 
بـه  ایـن میـزان  افزایـش  فکـر می کنیـد 
البتـه  نـدارد؟  تبعاتـی  بیـکاران  جمعیـت 
کـه دارد. کرونـا فقـر را دامنـه دار می کنـد و 
اگـر زودتـر ایـن مشـکالت جمع نشـود به 

شـرایطی می رسـیم کـه برخی افـراد که در 
دسـته بندی بیکاران فقیر یـا حقوق بگیران 
فقیر قـرار می گیرند؛ چیزی برای از دسـت 
دادن نداشـته باشـند. می دانید که رسـیدن 
بـه شـرایطی کـه برخی افـراد چیـزی برای 
از دسـت دادن نداشـته باشـند؛ خطرنـاک 
اسـت.موضوع خصوصی سـازی های اخیـر 
را کـه دولـت آغـاز کـرده چطـور می بینیـد؟ 
مخالفت هـا و موافقت هـای فراوانی در این 
زمینه مطرح می شـود نظر شـما چیسـت؟
نیسـت کـه  دولـت  بـرای  دارایی هـا کـه 
بخواهـد بفروشـد؛ این دارایی هـا متعلق به 
40میلیـون ایرانـی اسـت. معتقدم دسـت 
زدن بـه ایـن شـرکت ها تخلـف اسـت و 
نتایـج مناسـبی هـم بـه دنبـال نخواهـد 
داشـت. اینکـه دسـت روی شـرکت هایی 
عملکـرد  اتفاقـا  کـه  شـود  گذاشـته 
سرنوشـت  نوعـی  بـه  و  دارنـد  مطلوبـی 
40میلیـون ایرانـی در فعالیـت مطلوب این 
نیسـت. عاقالنـه  چنـدان  شرکت هاسـت، 
 امـا شـما در صحبت هایتـان اشـاره کردید 
کـه دولـت بایـد از طبقـات محـروم دفـاع 
و حمایـت کنـد. دولـت از کـدام منبـع باید 
ایـن حمایت ها را سـاماندهی کند؟ یکی از 

روش هـا واگـذاری دارایی هاسـت؟
مشـکل کشـور ما نقدینگی نیست؛ مشکل 
نحـوه مدیریـت نقدینگی هاسـت. قبال هم 
اشـاره کـردم چنانچه تنها جلـوی هدر رفت 
دارایی هـای ارزی و ریالـی گرفتـه شـود و 
در برابر مفاسـد برنامه های درسـتی داشته 
باشـیم؛ بخش قابل توجهـی از کمبودهای 
جریـان  در  می شـود.  جبـران  اعتبـاری 
مشـکالت ارزی سـال ۹۷ دیدیـد کـه چـه 
افـرادی بـه ارزهـای بـاد آورده دسترسـی 
اقـالم  تامیـن  بهانـه  بـه  و  پیـدا کردنـد 
اساسـی چـه میـزان از دارایی هـای کشـور 
را بـه باد دادنـد. بنابراین مشـکل نقدینگی 
نیسـت مشکل فسادی اسـت که در هزینه 

کـرد این نقدینگـی وجـود دارد.

ــودی  ــه بهب ــا اشــاره ب وزارت بهداشــت ب
بیمــار   5۹6 و  هــزار   66 ترخیــص  و 
ــایی ۱۱68  ــور از شناس ــد ۱۹در کش کووی
ــور   ــر جهانپ ــر داد. دکت ــد خب ــار جدی بیم
دربــاره آخریــن آمارهــای کرونا در کشــور 
گفــت: تــا روز  پنجــم اردیبهشــت و بــر 
اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی 
ــد۱۹  ــه کووی ــد مبتــال ب ۱۱68 بیمــار جدی
ــزود:  ــد.وی اف ــایی ش ــور شناس در کش
مجمــوع بیمــاران کوویــد۱۹ در کشــور بــه 

88 هــزار و ۱۹4 نفــر رســید.به گفتــه وی، 
متاســفانه در طــول ۲4 ســاعت گذشــته، 
۹۳ بیمــار کوویــد۱۹ جــان خــود را از 
دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان 
بــه 55۷4  در کشــور  بیمــاری  ایــن 
نفــر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشــت 
ــاران  ــر از بیم ــت:  ۳۱۲۱ نف ــن گف همچنی
مبتــال بــه کوویــد۱۹ در وضعیــت شــدید 
ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارند 
و در عیــن حــال تــا کنــون ۳۹۹ هــزار و 

ــد۱۹ در  ــخیص کووی ــش تش ۹۲۷ آزمای
کشــور انجــام شــده اســت.

ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه 
ــوارد شناســایی شــده  ــروز م ــت:  ام گف
بســتری  مــوارد  از  بیشــتر  ســرپایی 
ــن  ــه ای تشــخیص داده شــده اســت. ب
ترتیــب مــوارد ابتــالی جدیــد شناســایی 
ــته  ــری داش ــی بهت ــال عموم ــده، ح ش
ــال  ــه در ح ــرد: اگرچ ــد ک ــد.وی تاکی ان
حاضــر هیــچ اســتانی در وضعیــت قرمــز 
ــدارها  ــا هش ــت، ام ــاری نیس ــن بیم ای
هیــچ  بــه  وضعیــت  اســت،  باقــی 
عنــوان عــادی نیســت و فاصلــه گــذاری 
ــردم  ــد از ســوی م ــا بای اجتماعــی حتم

ــود. ــت ش رعای

هيچ استانی در وضعيت قرمز 
کرونا نيست

مردم بدانند همچنان شعار 
درخانه بمانیم پابرجاست

ــره  ــاه به ــه م ــارک رمضــان ک ــاه مب ــه فرارســیدن م ــا اشــاره ب ــور ب رئیــس جمه
منــدی از معنویــات، مناجــات و فیوضــات الهــی اســت، از وزیــر بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی خواســت تــا بــا تقویــت بررســی هــای الزم در زمینــه چگونگــی 
و زمــان بازگشــایی اماکــن مذهبــی، مســاجد و بقــاع متبرکــه، گزارشــی جامــع 
و دقیــق بــرای تصمیــم گیــری در ایــن راســتا بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ارائــه شود.حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی روز جمعــه در گفتگــو بــا 
ــی متبرکــه و  ــزود: بازگشــایی و فعالیــت اماکــن مذهب ــر ســعید نمکــی، اف دکت
مســاجد بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــا و اصــول بهداشــتی از دغدغــه هــای 
مهــم دولــت و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــوده و بایــد در ایــن راســتا تــالش 
مضاعفــی انجــام شــود.رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه فضــای معنــوی و اشــتیاق 
مــردم متدیــن و مومــن کشــور بــرای حضــور در اماکــن مذهبــی در مــاه مبــارک 
ــرکات معنــوی ایــن مــاه، گفــت: از آروزهــای بــزرگ  رمضــان و بهــره منــدی از ب
ــات  ــردم در اجتماع ــور م ــی و حض ــن مذهب ــت اماک ــایی و فعالی ــت بازگش دول
ــالع  ــان در اط ــد همچن ــرد: بای ــد ک ــت.روحانی  تاکی ــی اس ــای دین ــم ه و مراس
رســانی هــا نســبت بــه ضــرورت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در محیــط های 

گوناگــون کســب و کار و مراکــز تجمعــی توجــه داشــه باشــیم.

ته
نک

غـذا  می توانـد  سـبز  پـول  ایـن  بـا  آمریکایـی  شـهروند 
بخـرد یـا اگـر دوسـت داشـت می توانـد ایـن پـول سـبز 
امـا  کاالی دیگـری کنـد  یـا هـر  پوشـاک  بـه  تبدیـل  را 
این چنینـی  از ضـرورت حمایت هـای  ایـران  در  مـا  اگـر 
سـخن بگوییـم می گوینـد، طـرف حرف های از مـد افتاده 
می زنـد. بـر اسـاس آمارهـای رسـمی در سـال 2013 در 
امریـکا بیـش از 47 میلیـون امریکایـی از ایـن پول های 
25درصـد  تقریبـا  یعنـی  می کردنـد  اسـتفاده  سـبز 
امریکایی هـا از ایـن کمک هـا اسـتفاده می کننـد. اینجـا 
مـا دالر بی زبـان 4هـزار و 200 تومانـی را در اختیـار برخی 
افـراد بی مبـاالت قـرار مـی دهیـم تـا مثـال بـرای مـردم 
کاالی اساسـی وارد کنـد امـا شـاهد آن هسـتیم که طرف 
دالر ارزان می گیـرد؛ یعنـی از منظـر برخی از آقایان کسـی 
کـه اختـالس و دزدی می کنـد، بـه روز اسـت امـا فـردی 
کـه از کوپـن و حمایـت از اقشـار کمتـر برخـوردار حـرف 

اسـت. قدیمـی  حرف هایـش  می زنـد، 

گفتگو

دولتسیاست

حاضريم به مردم گرفتار آمريكا کمک کنيم آمريكا و اروپا نمی توانند ايران را موعظه کنند
ــد  ــه تاکیـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ
اروپـــا  و  آمریـــکا  کـــرد: 
پایـــه  بـــر  نمی تواننـــد 
تفســـیر اشـــتباه و بی مبنـــا 
از قطعنامـــه ۲۲۳۱ شـــورای امنیـــت، ایـــران را موعظـــه 

کننـــد.
ــود در  ــری خـ ــاب کاربـ ــواد ظریـــف در حسـ  محمدجـ
توییتـــر نوشـــت: ایـــاالت متحـــده برخـــالف قطعنامـــه 
مشـــغول  از ســـال ۲0۱۷  امنیـــت،  ۲۲۳۱ شـــورای 

زورگویـــی بـــه همـــه بـــوده اســـت. 
وی بـــا اشـــاره بـــه بی عملـــی اروپـــا در برابـــر خـــروج 
آمریـــکا از برجـــام اظهـــار داشـــت: اروپـــا بـــه جـــای 

ـــت  ـــده اطاع ـــاالت متح ـــه ۲۲۳۱، از ای ـــت از قطعنام تبعی
ـــه  ـــر پای ـــد ب ـــا نمی توانن ـــدام آنه ـــچ ک ـــت. هی ـــرده اس ک
ـــورای  ـــه ۲۲۳۱ ش ـــا از قطعنام ـــتباه و بی مبن ـــیر اش تفس

ـــد. ـــه کنن ـــران را موعظ ـــت، ای امنی
ــالح  ــه سـ ــران نـ ــه داد: ایـ ــه ادامـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ
ـــرای حمـــل چنیـــن  ـــه موشـــکی کـــه ب هســـته ای دارد و ن
ســـالح های دهشـــتناکی، طراحـــی شـــده باشـــد. 
ـــا،  ـــزارش ایرن ـــه گ ـــی دارد؟ ب ـــه کس ـــد چ ـــدس بزنی ح
ـــور۱،  ـــی ن ـــواره نظام ـــز ماه ـــاب موفقیت آمی ـــس از پرت پ
ـــه  ـــبت ب ـــی نس ـــی و آمریکای ـــات اروپای ـــی از مقام برخ
اقـــدام ایـــران ابـــراز نگرانـــی کـــرده و مدعـــی نقـــض 

قطعنامـــه ۲۲۳۱ از ســـوی ایـــران شـــده بودنـــد. 

وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و 
ایـــران  پزشـــکی  آمـــوزش 
در واکنـــش بـــه اظهـــارات 
آمریـــکا  بهداشـــت  وزیـــر 
ـــردم  ـــه م ـــم ب ـــت: حاضری ـــران نوش ـــه ای ـــک ب ـــرای کم ب
ـــان  ـــی دولتش ـــات از درماندگ ـــرای نج ـــکا ب ـــار آمری گرفت
ــی  ــهمگین کنونـ ــرایط سـ ــت از شـ ــرون رفـ ــرای بـ بـ

ــم. ــک کنیـ کمـ
ســـعید نمکـــی روز پنـــج شـــنبه در حســـاب توییتـــر 
ــکا در  ــت آمریـ ــر بهداشـ ــروز وزیـ ــت: امـ ــود نوشـ خـ
ــرد،  ــالم کـ ــت اعـ ــی بهداشـ ــازمان جهانـ ــت سـ نشسـ
حاضـــر اســـت بـــرای مقابلـــه بـــا کرونـــا بـــه ایـــران 

کمـــک کنـــد.
وی ادامـــه داد: همـــان طـــور کـــه در نشســـت وزرای 
بهداشـــت عضـــو ســـازمان جهانـــی بهداشـــت نیـــز در 
مقابـــل ایـــن ادعـــای پـــوچ و واهـــی اعـــالم کردیـــم، 
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــروز جمه ـــا ام ـــا کرون ـــه ب در مقابل
بـــا لطـــف پـــروردگار و همیـــاری مـــردم و مســـئوالن 
و مشـــارکت صمیمانـــه بیـــن بخشـــی در اوج عـــزت و 

ســـربلندی در حـــال تســـلط بـــر بیمـــاری اســـت.
ـــه  ـــت ب ـــر اس ـــا حاض ـــز م ـــران عزی ـــت: ای ـــی نوش نمک
ــی  ــات از درماندگـ ــرای نجـ ــکا بـ ــار آمریـ ــردم گرفتـ مـ
دولتشـــان بـــرای بـــرون رفـــت از شـــرایط ســـهمگین 

کنونـــی کمـــک کنـــد.

سنا
:ای

س: 
عک

گفتگو با احمد توکلی نماینده سابق مجلس در خصوص اقتصاد کشور در پساکرونا

سـازمان  هوانـوردی  عملیـات  بـر  نظـارت  دفتـر  مدیـرکل 
هواپیمایـی کشـوری اعـالم کـرد: تمـام مسـافران ورودی 
از خـارج از کشـور ملـزم بـه پـر کـردن فـرم تعهـد از پیـش 
تعییـن شـده هسـتند.محمد سـعید شـرفی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: همه مسـافران ورودی از خارج از کشـور 
کـه از طریـق مرزهـای هوایی وارد قلمرو جمهوری اسـالمی 
می شـوند، مورد بررسـی نمایندگان وزارت بهداشـت مسـتقر 
مـورد  حسـب  افـزود:  می گیـرد.وی  قـرار  فرودگاه هـا  در 
ممکـن اسـت تسـت های کرونا بر اسـاس عالئم مسـافران 
یا کشـوری که از آن وارد شـده اند الزم باشـد و همچنین بر 

مبنـای خروجـی تسـت ها نیـاز پیدا شـود.

یـک شـرکت فناور با همکاری شـتاب دهنده رسـتا وابسـته 
بـه پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تربیت مدرس بـا تولید 
انبـوه کیـت سـتونی اسـتخراج RNA ویروسـی بهینه شـده 
بـرای اسـتخراج ژنـوم ویروسـی کرونـا )Covid -۱۹(، گام 
مهمی در تشـخیص بیماران آلوده به کرونا برداشـته اسـت.
تشـخیص  در  مرحلـه  اولیـن  ویـروس  ژنـوم  اسـتخراج 
مولکولـی ویـروس کدونـا اسـت؛ در ایـن روش ابتـدا بـا 
اسـتفاده از ایـن نـوع محصـوالت از نمونـه خلـط یـا سـایر 
و  اسـتخراج  ویروسـی   RNA مشـکوک  فـرد  ترشـحات 
تشـخیص  انجـام  به منظـور  و  می شـود  خالص سـازی 
مولکولـی COVID-۱۹ به کاربرده می شـود.این محصول در 
۲ حجـم 50 و ۱00 واکنشـی آمـاده عرضـه بـه بـازار هسـت 
و مـدت انجـام مراحـل آن نیـز حـدود ۲5 دقیقـه اسـت. 
شـرکت فنـاور وابسـته به پـارک علـم و فناوری مـدرس در 
حـال حاضـر پتانسـیل تهیـه ایـن محصـول را تـا 50 هـزار 

دارد.    واکنـش 

معـاون اول رییـس  جمهور در جلسـه کارگـروه ملی برنامه 
سـال  در  عشـایری گفـت:  و  روسـتایی  پایـدار  اشـتغال 
۹8 نـرخ بیـکاری بـه ۱0.۲ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.، 
»اسـحاق جهانگیـری« درایـن جلسـه بـر ضـرورت تـالش 
بـرای ایجـاد فرصت های شـغلی در روسـتاها تاکید کرد و 
گفـت: اگرچه تامین زیرسـاخت هایـی نظیر آب، برق، گاز، 
راه، بهداشـت، آمـوزش و پـرورش نقـش مهمی درتوسـعه 
روسـتاها دارد، امـا آنچـه موجـب مانـدگاری روسـتاییان 
در روسـتاها مـی شـود ایجـاد اشـتغال و درآمـد کافـی 
اسـت چـرا کـه بـا وجـود زیرسـاخت هـا، اگـر اشـتغال و 
درآمد وجود نداشـته باشـد سـاکنین روسـتاها به شـهرها 
مهاجـرت خواهنـد کرد.معـاون اول رییـس جمهـور خاطـر 
نشـان کـرد: یکـی از دغدغـه هایـی کـه در ایـن جلسـات 
مطـرح بـود، مهاجـرت روسـتاییان بـه حاشـیه شـهرها و 

آسـیب هـای اجتماعـی ناشـی از آن بـود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از توزیـع ۲00 هـزار تـن 
کاالی اساسـی در مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد و گفـت: 
فـروش ویـژه اینترنتـی اقـالم پرمصـرف در ایـن مـاه، از 
فـردا شـنبه 6 اردیبهشـت مـاه آغـاز خواهـد شـد. حسـین 
مـدرس خیابانـی در برنامـه رهیافـت رادیـو اقتصـاد گفت: 
شـب عیـد و ماه مبـارک رمضـان دو مقطع حسـاس برای 
مسـئوالن حـوزه تنظیـم بـازار کشـور اسـت و در ایـن دو 
رویـداد، تمرکـز دسـت انـدرکاران تامیـن و توزیـع به موقع 
کاالهـای اساسـی و ضروری پرمصـرف مورد نیـاز خانوارها 
اسـت؛ بـه همین منظـور، دولت از مدتها قبـل، برنامه ریزی 
منسـجمی را بـرای تهیـه و تـدارک اقـالم مـورد نیـاز مردم 
صـورت داده و بـا هماهنگـی صـورت گرفتـه بـا شـبکه های 
توزیعـی بـه منظـور تامیـن کاالهـا و شـبکه های نظارتی به 

منظـور تشـدید نظـارت و کنتـرل بـازار، تـالش دارد .

ورود مسافران هوایی به 
ایران مشروط شد

 RNA انبوه کیت تخلیص
ویروس کرونا

 سال 98 نرخ بیکاری به 
10.2 درصد کاهش یافت

توزیع 200 هزار تن کاالی 
اساسی در ماه رمضان
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حیات وحشمحیط زیست

تامين امنيت يوزهای انتقالی به پارک ملی توران استان سمنانبحران عميق تر زمين را فراموش نكنيد

دبیـــرکل ســـازمان ملـــل متحـــد بـــه 
ـــار  ـــه رغـــم آث ـــن گفـــت: ب مناســـبت روز زمی
اپیدمـــی ویـــروس کرونـــا، جهـــان نبایـــد 
بحـــران اضطـــراری عمیق تـــری را کـــه 
ـــرش  ـــو گوت ـــوش کند.آنتونی ـــا آن روبروســـت، فرام ـــن ب ـــط زیســـت زمی محی
گفـــت: آثـــار ناشـــی از ویـــروس کرونـــا فـــوری و هولنـــاک اســـت امـــا 
ـــت  ـــیر درس ـــا مس ـــت ت ـــی اس ـــگ بیدارباش ـــران زن ـــن بح ـــه او ای ـــه گفت ب
ـــرد  ـــد ک ـــر تاکی ـــه نظ ـــن نقط ـــر ای ـــود.گوترش ب ـــاب ش ـــده انتخ ـــرای آین ب
ـــی  ـــگ جهان ـــان جن ـــان از زم ـــش جه ـــن چال ـــا بزرگتری ـــروس کرون ـــه وی ک
ـــان پنجاهمیـــن ســـالگرد روز  ـــی کـــه جه ـــه او، در حال ـــه گفت دوم اســـت.اما ب
زمیـــن را جشـــن می گیـــرد، بحـــران زیســـت محیطـــی فعلـــی وضعیـــت 
اضطـــراری حتـــی جدی تـــری ایجـــاد کـــرده اســـت.گوترش در بیانیـــه ای 
ـــالل اقلیمـــی  ـــاده اســـت. اخت ـــدی افت ـــه شـــیب تن ـــوع زیســـتی ب ـــت: تن گف
بـــه نقطـــه بی بازگشـــت نزدیـــک می شـــود. بـــرای حفاظـــت از ســـیاره در 
ـــد  ـــد وجـــودی اختـــالل اقلیمـــی بای ـــا و همچنیـــن تهدی ـــر ویـــروس کرون براب

ـــدی  ـــات ج ـــان اقدام ـــاز خواه ـــه از دیرب ـــرش ک ـــل کنیم.گوت ـــه عم قاطعان
بـــرای مقابلـــه بـــا داغ شـــدن زمیـــن بـــوده، چندیـــن اقـــدام اقلیمـــی را 

ـــت. ـــرده اس ـــنهاد ک ـــا پیش ـــران کرون ـــور از بح ـــد از عب ـــرا بع ـــرای اج ب
ـــق  ـــازه از طری ـــا و مشـــاغل ت ـــاد کســـب و کاره ـــال ایج ـــه دنب ـــد ب ـــان بای جه
ـــای  ـــرف درآمده ـــه او، ص ـــد.به گفت ـــبز باش ـــاک و س ـــی پ ـــک دوره انتقال ی
ــد  ــبز و رشـ ــاغل سـ ــه مشـ ــتیابی بـ ــه دسـ ــد بـ ــا بایـ ــی دولت هـ مالیاتـ
پایـــدار گـــره زده شـــود.او گفـــت: از ایـــن پـــول بایـــد بـــرای مقاوم تـــر 
ــی  ــر اقلیمـ ــل تغییـ ــع در مقابـ ــردم و جوامـ ــردن مـ ــر کـ و انعطاف پذیرتـ
اســـتفاده شـــود.منابع عمومـــی بایـــد صـــرف ســـرمایه گذاری در آینـــده 
ـــوخت های  ـــه س ـــی ب ـــید پرداخت ـــه او، سوبس ـــه گفت ـــته. ب ـــه گذش ـــود ن ش
فســـیلی از ســـوی دولت هـــا بایـــد قطـــع شـــود و آلوده کننـــدگان 
بایـــد هزینـــه ایجـــاد آلودگـــی را پرداخـــت کنند.دبیـــرکل ســـازمان ملـــل 
می گویـــد: کشـــورها بایـــد بـــا هـــم همـــکاری کننـــد و خطـــرات اقلیمـــی 
ـــوند و در  ـــبه ش ـــی محاس ـــتم مال ـــور در سیس ـــک فاکت ـــوان ی ـــه عن ـــد ب بای

قلـــب سیاســـت های دولتـــی جـــا داشـــته باشـــند.

دامپزشـــک و کارشـــناس بیماری هـــای 
ـــات وحـــش اداره کل حفاظـــت محیـــط  حی
زیســـت اســـتان ســـمنان گفـــت: تمـــام 
و  ســـالمت  تامیـــن  بـــرای  اقدام هـــا 
امنیـــت یوزپلنگ هـــای منتقـــل شـــده بـــه پـــارک ملـــی تـــوران اســـتان 
ســـمنان فراهـــم شـــده است.یاســـمین حســـنی روز پنجشـــنبه در گفـــت 
ـــاس  ـــه حس ـــی دارای روحی ـــگ ایران ـــت: یوزپلن ـــراز داش ـــا اب ـــا ایرن ـــو ب و گ
ـــذارد  ـــر بگ ـــه ارزشـــمند تاثی ـــن گون ـــد در زادآوری ای ـــوده و اســـترس می توان ب
ـــا جـــای ممکـــن اســـترس را در اطـــراف  و برهمیـــن اســـاس تـــالش شـــده ت

ایـــن جانـــور در معـــرض خطـــر انقـــراض کاهـــش داده شـــود.
وی ادامـــه داد: ایـــران، کوشـــکی و دلبـــر در شـــرایط ایمـــن و حفاظـــت شـــده 
پـــس از انتقـــال از پـــارک پردیســـان بـــه پـــارک ملـــی تـــوران در حـــال 
ـــن  ـــر ای ـــرد: تیمارگ ـــان ک ـــدارد.وی بی ـــود ن ـــکلی وج ـــتند و مش ـــت هس زیس
یوزپلنگ هـــا در پـــارک ملـــی پردیســـان بـــرای کاهـــش اســـترس ایـــن 
گونه هـــای ارزشـــمند در کنـــار ســـایت نگهـــداری ایـــران در پـــارک ملـــی 

تـــوران در اســـتان ســـمنان مســـتقر شـــده و طـــرح دســـتی کـــردن ایـــن 
گونـــه ارزشـــمند دنبـــال می شـــود.

ـــرای ســـالمت و پیشـــگیری  حســـنی تصریـــح کـــرد: داروهـــای تجویزشـــده ب
از بیماری هـــا بـــرای یوزپلنگ هـــای ایرانـــی منتقـــل شـــده از پـــارک 
پردیســـان بـــه پـــارک ملـــی تـــوران طبـــق تجویـــز متخصصـــان پـــارک 
بیماری هـــای  و کارشـــناس  مصـــرف می شود.دامپزشـــک  پردیســـان 
ـــت:  ـــط زیســـت اســـتان ســـمنان گف ـــات وحـــش اداره کل حفاظـــت محی حی
ـــاده زادآوری اســـت  ـــغ شـــده و آم ـــون ســـه ســـاله و بال ـــران اکن ـــگ ای یوزپلن
و کوشـــکی و دلبـــر از ســـن زادآوری گذشـــته اند، امـــا کمـــک کننـــده بـــه 
ایـــران در جـــذب یوزپلنـــگ نـــر در فصـــل جفت گیـــری اســـت.یوزپلنگ 
ـــران  ـــا در ای ـــون فقـــط شـــماری از آنه ـــه ای درخطـــر انقـــراض اســـت و اکن گون
و آفریقـــا زیســـت می کنند.منطقـــه تـــوران یـــا خارتـــوران یکـــی از ســـه 
ـــزار  ـــون و 4۷0 ه ـــک میلی ـــاحت ی ـــا مس ـــران ب ـــده ای ـــت ش ـــه حفاظ منطق
ـــه در  ـــی رود ک ـــمار م ـــه ش ـــی ب ـــگ ایران ـــت یوزپلن ـــتگاه زیس ـــار، خاس هکت

شـــرق اســـتان ســـمنان قـــرار دارد. 

 پیام
 زیست

افزایش 2 برابرِی آسیب دیدگان سیل در سراسر جهان
یک گروه مطالعات جهانی در تحلیل تازه ای پیش بینی کرد شمار افرادی که در سراسر دنیا از سیالب های ویرانگر آسیب خواهند 

دید تا سال ۲0۳0 میالدی دو برابر خواهد شد.

رنا
 ای

س:
عک

دلیـل  بـه  معتقدنـد  زیسـت  محیـط  حـوزه  کارشناسـان 
آلودگی هـای آبـی و خاکـی ناشـی از فعالیت هـای اقتصـادی 
در گلسـتان، ایـن اسـتان نـه تنهـا »زمین پـاک« نـدارد بلکه 
بـه قطـب سـرطان تبدیـل شـده است.کارشناسـان میـزان 
آالینده هـای آبـی و خاکـی در اسـتان را بـاال از اسـتاندارد ها 
می داننـد و معتقدند تبدیل شـدن گلسـتان به قطب سـرطان 
ناشـی از همین آلودگی های آبی و خاکی اسـت که منشـأ آن 
را بایـد در تولیـد زبالـه، فاضـالب صنایع و پسـماند کارخانه ها 
بـا تقویـت  جسـتجو کـرد.در روز زمیـن پـاک، قـرار اسـت 
آموزش هـای همگانـی و جلـب نظـر مـردم و سـازمان ها و 
آشـنایی بـا آالینده هـای آب و خـاک و آمـوزش بازیافـت و 
اسـتفاده از مـواد بازیافتـی و همچنیـن توجـه بـه جمـع آوری 
زباله هـای رودخانه هـا، کوه هـا و سـواحل و … نگاه هـا را بـه 
حفاظـت بیشـتر از محیط زیسـت برای حفظ بقاء و سـالمت 
انسـان ها معطوف دارد.زمسـتان پارسـال حدود 40 هزار قطعه 
پرنـده مهاجـر آبـزی و کنـار آبـزی در خلیـج گـرگان و تـاالب 
میانکالـه در اسـتان های مازنـدران و گلسـتان تلـف شـدند و 
اصلـی  عامـل  را  بوتولیسـم  بیمـاری  دامپزشـکی  سـازمان 
تلفـات اعـالم کـرد، امـا میـزان آالینده هـای خلیـج گـرگان را 
بیشـتر از اسـتاندارد تشـخیص داد.روز زمیـن پـاک و اعـالم 
نظـر سـازمان دامپزشـکی در خصـوص بـاال بـودن شـاخص 
آالیندگـی در خلیـج گـرگان بهانه ای شـد تا وضعیت گلسـتان 
را در حـوزه آالیندگی هـای آبـی و خاکـی را از مدیرکل حفاظت 
شـویم.محمدرضا کنعانـی  جویـا  زیسـت گلسـتان  محیـط 
مدیـر کل محیـط زیسـت گلسـتان گفـت: خوشـبختانه در 
سـکونتگاه های نزدیـک بـه خلیـج گـرگان هم در شـهر بندرگز 
و هـم در بندرترکمـن سیسـتم جمع آوری فاضـالب وجود دارد 
و توسـعه سیسـتم فاضالب این دو شـهر و راه اندازی سیستم 
فاضالب سـایر شـهر ها مانند نوکنـده در دسـتور کار قرار گرفته 
اسـت.محمدرضا کنعانـی بـا اشـاره بـه اینکه پسـماند یکی از 
آالینده هـای اصلـی اسـت و در خـاک مـا تأثیـر می گـذارد، 
افـزود: خوشـبختانه مـا در گلسـتان لکه های انباشـت زباله و 

مراکـز دفـن پسـماند نداریم.

سوژه گلستان زمین 
پاک ندارد 

تاالب های کشور جان دوباره گرفتند 

هم اکنون تاالب جازموریان از 50 درصد آب برخوردار بوده است 

ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط   
گفــت:  زیســت  محیــط  حفاظــت 
خوشــبختانه امســال شــاهد بارش هــای 
و  بــوده  ســطح کشــور  در  مناســبی 
تاالب هــا جــان دوبــاره گرفته انــد امــا 
بــا ایــن حــال نبایــد از آب آن هــا بــرای 
مصــارف کشــاورزی اســتفاده شــود.

تجریشــی تصریــح کــرد: بــا افتتــاح 
ــه  ــالیانه ب ــال آب از زاب، س ــروژه انتق پ
طــور میانگیــن 600 میلیــون مترمکعــب 
آب بــه ســمت دریاچــه ارومیــه هدایــت 
می شــود تــا شــاهد بهبــود وضعیــت 

ــیم. ــه باش دریاچ
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
ــا  ــه ب ــت در ادام ــط زیس ــت محی حفاظ
ــای کشــور  ــت تاالب ه ــه وضعی ــاره ب اش
گفــت: هــم اکنــون تــاالب جازموریــان از 
ــاع  ــوده و ارتف ــوردار ب 50 درصــد آب برخ
مــاه  در  و  اســت  ســانتی متر   60 آن 
خــرداد تمامــی آب آن تبخیــر می شــود.
وی افــزود: بنابرایــن بــا ایــن آب هــا 
ــه  ــرد البت ــا ک ــا را احی ــوان تاالب ه نمی ت
ــا آب  ــن تاالب ه ــه ای ــث ک ــن حی از ای
گرفتــه و در آن پوشــش گیاهــی شــکل 
می گیــرد بهتــر اســت امــا اگــر پوششــی 
گیاهــی آن قــرق نشــده و برداشــته 
نشــود و ســپس برداشــته شــود، در 

ــل  ــون گــرد و خــاک تبدی ــه کان ادامــه ب
می شــود.

تجریشــی اظهــار کــرد: هــم اکنــون 
ســیالب ها ذرات ریــز را حمــل کــرده 
و ایــن ذرات ریــز، پوششــی گیاهــی 
را پوشــش می دهــد کــه بــاد آنهــا را 
ــوان  ــی می ت ــن زمان ــد، بنابرای ــد نکن بلن
خرســند شــد کــه همزمــان بــا آبگیــری 
ربــط  ذی  دســتگاه های  تاالب هــا، 
ــی  ــش گیاه ــردن پوش ــن ب ــازه از بی اج

را ندهنــد.
انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
افــزود: در بیشــتر کشــورها تجربــه شــده 
ــری  ــبب آبگی ــه س ــیالب هایی ک ــه س ک

پوشــش گیاهــی  و  شــده  تاالب هــا 
ــاد  ــبب ایج ــه س ــه، در ادام ــن رفت از بی

کانــون گــرد و خــاک شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه امســال 
ــطح  ــبی در س ــای مناس ــاهد بارش ه ش
ــاره  ــان دوب ــا ج ــوده و تاالب ه ــور ب کش
ــد از  ــال نبای ــن ح ــا ای ــا ب ــد ام گرفته ان
آب آن هــا بــرای مصــارف کشــاورزی 

ــود. ــتفاده ش اس
ــی  ــون برخ ــم اکن ــت: ه ــی گف تجریش
ــون  ــه چ ــد ک ــوان می کنن ــئوالن عن مس
اســت،  مناســب  بارش هــا  امســال 
تاالب هــا  طریــق  از  بیشــتری  آب 
بــه کشــاورزان می دهنــد امــا نبایــد 
ــن صــورت  ــون در ای ــود چ ــن ش اینچنی
آب از طبیعــت گرفتــه شــده و کشــور 
افــزود:  وی  می شــود.  خشــک تر 
آب  بهــره وری  بایــد  حتمــا  بنابرایــن 
را  کشــاورزی  و  بخشــیده  بهبــود  را 
ــر  ــا آب کمت ــا ب ــم ت ــرمایه گذاری کنی س
ــد بیشــتری داشــته باشــیم چــون  تولی
اگــر آب بیشــتری بــه کشــاورز داده 
ــود  ــی ناب ــع طبیع ــت و مناب شــود طبیع

. د می شــو
انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
ــک  ــورت بی ش ــن ص ــرد: در ای ــد ک تاکی
ــه  ــد ک ــراد می گیرن ــده ای ــل های آین نس
چــرا تاالب هــا و آب هــای زیرزمینــی 
ــد  ــر نبای ــره نشــده و از ســوی دیگ ذخی
تصــور کــرد کــه بــه علــت افزایــش 
نــزوالت جــوی بایــد مصــرف را افزایــش 
داد بلکــه حتمــا بایــد آن را کاهــش داد.
ــدود  ــزو مع ــران ج ــرد: ای ــار ک وی اظه
کشــورهای دنیــا اســت کــه مصــرف 

آب زیرزمینــی آن بــه انــدازه تعــداد 
چــون  اســت  کشــورها  از  بیشــماری 
متاســفانه بــدون اینکــه به ذخیــره آبهای 
زیرزمینــی توجــه داشــته باشــیم ذخیره 

می کنیــم. مصــرف  را  گذشــته گان 
و  پیش بینــی  مدیــرکل  همچنیــن 
هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
ضمــن بیــان اینکــه از روز شــنبه ســامانه 
بارشــی جدیــدی از غــرب کشــور وارد 
مــی  شــود، گفــت: بــا ورود ایــن ســامانه 
ــای  ــرب، و دامنه ه ــرب، غ ــمال غ در ش
زاگــرس در جنــوب غــرب کشــور و در 
ــرز بارش هــا آغــاز  ــی الب دامنه هــای غرب

می شــود.
صــادق ضیائیــان در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا اشــاره بــه آخریــن نقشــه های پیــش 
ــروز  ــی ام ــت: ط ــی گف ــی هواشناس بین

)پنجشــنبه 4 اردیبهشــت( بــا تــداوم 
ــه از ســمت  فعالیــت ســامانه بارشــی ک
ــت  ــده اس ــور ش ــرب وارد کش ــمال غ ش
ــرب،  ــمال غ ــع در ش ــتان های واق در اس
مرکــزی  زاگــرس  دامنه هــای  غــرب، 
و جنوبــی، ســواحل جنوبــی دریــای 
در  البــرز  جنوبــی  دامنه هــای  خــزر، 
ــران، و  ــرز، ته ــن، الب ــتان های قزوی اس
ســمنان و بــه تدریــج در برخــی از مناطق 
مرکــز، شــرق و شــمال شــرق رگبــار 
ــرق و  ــد و ب ــه همــراه گاهــی رع ــاران ب ب
ــن  ــت و همچنی ــدید موق ــاد ش وزش ب

ــود. ــی می ش ــش بین ــرگ پی تگ
در  بارش هــا  افــزود:   ادامــه  در  وی 
ــان  ــی، آذربایج ــان غرب ــوب آذربایج جن
شــرقی، اردبیــل، کردســتان، زنجــان، 
قزویــن، و البــرز پیــش بینــی می شــود.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
لرسـتان گفـت: ۲5درصـد تنـوع زیسـتی 
گیاهـی و جانـوری کشـور در این اسـتان 

دارد. وجـود 
بـا  روز جمعـه  بیرانونـد  مهـرداد فتحـی 
اعـالم ایـن خبـر بـه خبرنـگاران افـزود: 
مدیریـت،  تحـت  مناطـق  450هکتـار 
مناطـق شـکار و صیـد و زیسـتگاه هـای 
زیسـت  محیـط  تملـک  در  حسـاس 
اسـتان اسـت و ۱۱ پاسـگاه محیـط بانـی 
فعـال یا دردسـت سـاخت در این مناطق 

دارد. وجـود 

وی گفـت: تـا قبل از دولـت تدبیر و امید 
هفـت پاسـگاه در مناطق تحـت مدیریت 
فعـال بـود کـه اکنـون ۱۱ پاسـگاه احداث 

شـده و یا در دسـت احداث می باشـد.
مدیرکل حفاظت محیط زیسـت لرسـتان 
بیـان کـرد: تعـداد پاسـگاههای محیـط 
بانی در منطقه حفاظت شـده سـفید کوه 
از سـه به 6 رسـیده و پاسگاههای منطقه 
چهارشـاخ نورآبـاد و گرین نیـز آماده بهره 
بـرداری اسـت.فتحی بیرانونـد بـا اشـاره 
ای کـره  درجـه  دو  دمـای  افزایـش  بـه 
زمیـن ادامه داد: انتشـار گازهـای گلخانه 

ای، کاهـش منابع آبی، تخریب پوشـش 
گیاهـی و ایجـاد کانـون هـای ریزگـرد در 
منطقـه از مهمترین عوامـل ایجاد معضل 

ریزگردها در لرسـتان هسـتند.
وی افزود: لرسـتان در قلب زاگرس واقع 

شـده و نقش مهمی در اکوسیسـتم این 
منطقـه دارد بخـه نحـوی کـه از مجمـوع 
6 میلیـون هکتـار جنـگل هـای زاگـرس 
۱.۲ میلیـون هکتـار آن در ایـن اسـتان 

قـرار دارد.

وجود ۲۵درصد تنوع زيستی 
کشور در لرستان

واگذاری اراضی در مناطق تحت 
مدیریت حفاظت محیط زیست

واگــذاری اراضــی در مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیط زیســت را ممنوع 
ــاز اقبالــی معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت  اعــالم کــرد. فرحن
اســتان گفــت: مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تابع 
قوانیــن و مقــررات ویــژه ای مــی باشــد کــه احــداث اقامتــگاه هــای بــوم گردی 
و موضوعــات مرتبــط صرفــًا بــا اخــذ مجــوز هــای الزم از ســازمان متبــوع و بــا 
شــرایط خــاص طــرح هــای گلگشــت و اکــوالژ امــکان پذیــر اســت.وی افــزود: 
تاکنــون هیچگونــه مجــوزی بــه منظــور ایجــاد طــرح هــای مذکــور از ســوی این 
اداره کل صــادر نشــده اســت و هــر گونــه اقدامــی در خصــوص احــداث طــرح 
ــرد:  ــح ک ــوع اســت.اقبالی تصری ــن اداره کل ممن ــدون اطــالع ای ــوق ب هــای ف
چنانچــه ســرمایه گــذاری قصــد اقــدام در ایــن زمینــه را داشــته باشــد ضمــن 
ــی، پــس از بررســی  ــن اداره کل و طــی مراحــل اداری و قانون ــه ای ــه ب مراجع
طــرح ایشــان و در صــورت رعایــت ضوابــط حاکــم بــر مناطــق یــاد شــده، مجــوز 
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــد.معاون فن ــد ش ــادر خواه ــی ص نهای
اســتان کرمانشــاه یــادآور شــد: مطابــق مــاده ۱6 قانــون حفاظــت و بهســازی 
محیــط زیســت هــر گونــه واگــذاری اراضــی در مناطــق چهارگانــه تحــت اختیــار 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ممنــوع اســت.

ته
نک

معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت تاالب های کشـور 
گفـت: هـم اکنـون تـاالب جازموریـان از 50 درصـد آب 
برخـوردار بـوده و ارتفـاع آن 60 سـانتی متر اسـت و در مـاه 

خـرداد تمامـی آب آن تبخیـر می شـود.
وی افـزود: بنابرایـن بـا ایـن آب هـا نمی تـوان تاالب هـا را 
احیـا کـرد البتـه از ایـن حیث کـه ایـن تاالب هـا آب گرفته 
و در آن پوشـش گیاهـی شـکل می گیـرد بهتر اسـت اما اگر 
پوششـی گیاهی آن قرق نشـده و برداشـته نشـود و سپس 
برداشـته شـود، در ادامـه بـه کانـون گـرد و خـاک تبدیـل 

می شـود.
تجریشـی اظهـار کـرد: هـم اکنـون سـیالب ها ذرات ریـز را 
حمـل کـرده و ایـن ذرات ریـز، پوششـی گیاهی را پوشـش 
می دهـد که بـاد آنهـا را بلند نکنـد، بنابراین زمانـی می توان 
خرسـند شـد که همزمان با آبگیـری تاالب ها، دسـتگاه های 

ذی ربـط اجـازه از بیـن بردن پوشـش گیاهـی را ندهند.

صیدجنگل

دستگيری صياد غيرمجاز در استان اردبيلمهار آتش سوزی در جنگل خسرج
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل   
گفـت:  خوزسـتان  اسـتان 
از  بخشـی  در  آتش سـوزی 
جنـگل خسـرج در این اسـتان 
کنتـرل و مهـار شـد. »کیامـرث حاجـی زاده« اظهـار کرد: 
بـا توجـه بـه آتش سـوزی روز جمعـه پنجـم اردیبهشـت 
در قسـمتی از جنگل خسـرج در مرز شهرسـتان شـوش 
بـا حمیدیـه، هماهنگـی الزم بـا فرمانداران  ۲ شهرسـتان 
و اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان خوزسـتان انجام شـده 
اسـت.وی افـزود: تاکنـون آتش سـوزی مهـار و بیشـتر 
آن اطفـا شـده اسـت، همچنیـن بـه یگان هـای ارتش در 
پـادگان حمیدیـه و هـالل احمر اسـتان برای پیشـتیبانی 

شـد. آماده بـاش  اعـالم 
مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتان گفـت: باتوجـه بـه 
بارش هـای زیـاد  ۲ سـال اخیـر در اسـتان و افزایـش 
از  اسـتان،  جنگل هـای  در  ویـژه  بـه  پوشـش گیاهـی 
کشـاورزان، روسـتاییان، دامـداران و گردشـگران تقاضـا 
مراتـع  و  جنگل هـا  در  آتـش  روشـن کـردن  از  داریـم 

کننـد. خـودداری 
وی افـزود: علـت آتش سـوزی و میـزان خسـارت وارده 
از سـوی دسـتگاه های متولـی در دسـت بررسـی اسـت.
مسـاحت جنـگل خسـرج 50 هـزار هکتـار اسـت کـه ۲6 
هـزار هکتـار آن در محـدوده حمیدیـه و ۲4 هکتـار در 

محـدوده شهرسـتان شـوش واقـع اسـت.

محیـــط  حفاظـــت  یـــگان 
ـــن  ـــوار در حی ـــه س زیســـت بیل
ـــرل و جلوگیـــری  گشـــت و کنت
از شـــکار و صیـــد غیرمجـــاز، 
ـــد. یـــک نفـــر متخلـــف صیـــد غیرمجـــاز را دســـتگیر کردن
ـــگان  ـــا؛ ی ـــزاری برن ـــی خبرگ ـــروه اجتماع ـــزارش گ ـــه گ ب
حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان بیلـــه ســـوار در 
ـــد  ـــکار و صی ـــری از ش ـــرل و جلوگی ـــت و کنت ـــن گش حی
ــاز را  ــد غیرمجـ ــف صیـ ــر متخلـ ــک نفـ ــاز، یـ غیرمجـ

دســـتگیر کردنـــد.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان بیلـــه 
ســـوار گفـــت: یـــگان حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان 

ـــری از  ـــرل و جلوگی ـــت و کنت ـــن گش ـــوار در حی ـــه س بیل
شـــکار و صیـــد غیرمجـــاز، یـــک نفـــر متخلـــف صیـــد 
غیرمجـــاز را کـــه برخـــالف قوانیـــن و مقـــررات، اقـــدام 
بـــه صیـــد انـــواع ماهیـــان عـــادی و حمایـــت شـــده 
از منابـــع آبـــی شهرســـتان نمـــوده بـــود کـــه در حیـــن 
ــان، توســـط یـــگان حفاظـــت محیـــط  فـــروش ماهیـ

ـــد. ـــتگیر ش ـــوار دس ـــه س ـــت بیل زیس
 بهنـــام برزگـــر افـــزود: از متخلـــف صیـــد غیـــر مجـــاز 
ماهیـــان تعـــداد 30 قطعـــه ماهـــی کپـــور،30 قطعـــه 
ــه  ــر و 3 قطعـ ــوع زردپـ ــده از نـ ــت شـ ــی حمایـ ماهـ
ـــع  ـــه مراج ـــرده ب ـــط و نامب ـــف و ضب ـــوف کش ـــی س ماه

قضایـــی معرفـــی شـــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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افزایش تنش در خانواده ها طی ماه های اخیر
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران خبر داد که بر اساس نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران و ایسپا، در ۱4 درصد خانواده ها افزایش تنش در ماه های اخیر گزارش شده است.

سنا
 ای

س:
عک

خودشناسی، راهكار عبور از سختی خانه نشينی کرونايی

روزهـای کرونایـی و خانه نشـینی در کنـار 
همـه محاسـن و معایبـی کـه دارد، فرصتی 
اسـت برای شـناخت بیشـتر خـود و اصالح 
رفتـار در برخورد بـا دیگران؛ رفتارهایی که گاه 
بـه دلیـل اختـالف یـا شـکاف نسـلی، دلی 
را بـه درد مـی آورد و باعـث کـدورت خاطری 
می شـود.کرونا، خانه نشـینی و بروز اختالف 
نظـر میان اعضای خانـواده، مثلث ناهمگون 
ایـن روزهـا شـده تـا آنجـا کـه انتشـار آمـار 
از تمـاس هـای گرفتـه شـده بـا اورژانـس 
اجتماعـی، زنـگ خطـر را بـه صـدا درآورده 
اسـت.اختالفاتی کـه بـه بـاور کارشناسـان، 
بیشـتر از عـدم شـناخت فـردی و ایجـاد 
پیـش زمینـه ذهنـی از دیگـران و بـه دنبال 
آن، قضـاوت دربـاره هـر کلمـه آنـان بوجـود 

مـی آیـد. حـال آن که بـا فرصتی کـه کرونا 
در اختیـار افـراد قرار داده، مـی توان به یک 
خـودکاوی و خودشناسـی رسـید؛ ایـن کـه 
چـه کسـی هسـتیم، کجـا هسـتیم و برای 
چـه هسـتیم.فرصتی کـه بـه اعتقـاد یـک 
روانشـناس بالینـی و مشـاور، زمـان تجزیه 
و تحلیـل خـود اسـت، اینکـه چـرا مـن زود 
عصبانـی می شـوم یا ریشـه یابـی برخی از 
عـادات خـود و درصـدد رفع برخـی از اخالق 
های نامناسـب خود بودن.عطیه سروش در 
گفـت وگـو با خبرنگار حـوزه زنـان و خانواده 
ایرنـا، بـا تاکید بـر اینکـه کرونا باعث شـده 
افـراد بیشـتر در کنـار و در تعامل بـا هم قرار 
گیرنـد، اظهـار داشـت: در ایـن بـازه زمانـی، 
ضـرورت دارد بـر روی ارتبـاط موثر کار کنیم. 
وی، یادآور شـد: متاسـفانه کمتر پیش آمده 
کـه افراد به رفتارها، احساسـات، داشـتن یا 
نداشـتن مهارت برقـراری ارتباط و همچنین 

وجـود باورهـای غلطـی کـه در درون خـود 
دارنـد فکـر کننـد و بیشـتر دنبـال عوامـل 
ایجـاد  در  در حالـی کـه  بیرونـی هسـتند 
ارتبـاط موثـر و خـوب این نکته بسـیار مهم 
اسـت. سـروش بـا تاکیـد بـر ایـن کـه اگر 
مـی خواهیـم ارتبـاط خـوب و موثر داشـته 
باشـیم بایـد بجای متهم کـردن دیگـران، از 
درون خـود آغـاز کنیم، تصریح کرد: شـروع 
از خـود، مقدمـه ای اسـت بـرای ایـن کـه 
ببینیـم چطـور بایـد ایـن ارتبـاط را بـه طـور 
صحیـح تعریف کنیم و بچینیم.وی توضیح 
داد: در میـان مراجعـه کننـدگان می بینم که 
والدیـن یـک تفکـر غالبـی دارنـد مبنـی بر 
اینکـه کـودکان باید شـنونده محض باشـند 
یـا فرزنـدان غالبـا ایـن را تکرار مـی کنند که 
بزرگتـر هـا درکـی از من ندارنـد. این که حق 
بدهیـم بـه همـه افراد کـه فرزنـد زمانه خود 
باشـند درسـت اسـت اما مفهوم احترام باید 

در همه ادوار گنجانده شـود؛ سال های دور 
هـم ایـن شـکاف و تفـاوت بوده اسـت اما 
محوریـت اصلی همان مفهـوم احترام بود.
ایـن روانشـناس با این توضیـح که احترام 
بـه معنـای پذیـرش بـدون قیـد و شـرط 
اسـت، توضیـح داد: بیـن پذیرفتن و قبول 
کـردن تفـاوت وجـود دارد مـن مـی توانم 
بشـنوم یـا شـنونده خـوب باشـم امـا می 
توانـم تایید و قبـول نکنم. ایـن از راه های 
داشـتن ارتباط موثر اسـت که بـدون قید و 
شـرط دیگران را بشـنویم و واضح و روشن 
بـدون ایـن کـه طـرف مقابـل را قضـاوت، 
ذهـن خوانـی یـا جلـو جلـو مطالبـی از او 
در ذهـن بیاوریـم، با او صحبـت کنیم. وی 
بـا تاکیـد بر ایـن که نخسـت باید خـود را 
شـناخت و ارزش هـای شـخصی را درک 

کـرد،  یـادآور شـد: بایـد بـه اینجا رسـید که 
در شـرایط غیرقابل کنتـرل، این ارزش ها بر 
روی همان منوال گذشـته باشـند و در ارتباط 
بـا دیگـران احسـاس ارزشـمندی و برابـری 
را دریافـت کـرد. بـرای ایـن امر، بهتر اسـت 
بجـای نشـر اکاذیـب یـا اسـترس بیـش از 
حـد، بـه سـراغ خودشناسـی و رسـیدن بـه 
برویـم و  باورهـا  دربـاره  اطالعـات درسـت 

نگاهـی دوبـاره بـه باورهـا بیاندازیم.
هسـتیم  شـاهد  تصریـح کـرد:  سـروش 
بسـیاری از افـراد خودآرامبخش هایی مانند 
خریـد، میهمانـی رفتن، پرسـه زدن، دور دور 
کـردن داشـتند که حـال از آنان گرفته شـده 
امـا بـه دلیل این کـه باورهای درسـتی برای 
خـود چیـده انـد ایـن دوران را مـی توانند با 
حـال خـوب بگذرانند. این یعنی تـاب آوری 
یعنـی در شـرایط سـخت اینقـدر هوشـمند 
باشـم کـه نشـکنم و منعطـف باشـم.این 
روانشـناس با ابراز خرسـندی از این که تاب 
آوری اکتسـابی اسـت و می توان با مطالعه 
و تمرین بیشـتر آن را بدسـت آورد و سـطح 

تحمـل و صبـوری را بـاال بـرد، اظهار داشـت: 
مـا نمـی توانیم از مشـکالت و شـرایطی که 
غیرقابـل کنترل اسـت فـرار کنیـم. بپذیریم 
شـرایط سـختی وجـود دارد و قـرار نیسـت 
همیشـه خوشـحال و شـادمان باشـیم امـا 
بایـد به این درک برسـیم که بعد از سـختی 
رشـد بوجـود مـی آیـد.وی تاکید کـرد: افراد 
بـه شـرطی رشـد مـی کنند کـه درد بکشـند 
و تحمـل کننـد. در ایـن شـرایط بحـران هم 
کـه بـرای همـه افـراد دنیـا اتفـاق افتـاده، 
افـرادی رشـد می کننـد که نگاه وسـیعی به 
درون خـود داشـته باشـند. بـه عنـوان مثال 
مراجعـه کننـده ای داشـتم کـه مـی گفـت 
جلسـات و تمریـن هایی کـه ایـن روزها در 
خانـه دارم عمیـق تـر از جلسـاتی اسـت که 
حضـوری انجـام مـی شد.سـروش بـا بیان 
ایـن مطلـب کـه بایـد به سـمتی برویـم که 
باورهـا را تغییـر دهیـم و آگاهـی از خـود 
داشـته باشـیم، تصریـح کرد: گیاه نیسـتیم 
کـه یکجـا ریشـه بزنیـم و تـا آخـر بمانیـم. 
وقتـی چیـزی دلخواه ما نیسـت مـی توان 
آن را تغییـر داد و راه عـالج پیدا کرد و بدانیم 

کـه انسـان ها نیـاز بـه روابط صحیـح دارند 
و ایـن رابطـه باید نخسـت از خود ما شـروع 
ایـن  از  شـود. سـروش در بخشـی دیگـر 
گفـت و گو، خاطرنشـان کـرد: آنچـه در افراد 
مـی توانـد فاصلـه ایجـاد کنـد نیاز بـه تعلق 
بـرآورده نشـده اسـت. نیاز به تعلق و عشـق 
نیـازی اساسـی در حوزه روانشناسـی اسـت 
کـه خدشـه دار شـدن آن بـه منزلـه ایجـاد 
فاصله عمیق اسـت.وی توضیـح داد: اگر در 
خانـواده و ارتباطـات بین فردی نیاز به تعلق 
بـه درسـتی بـرآورده و ارضـاء نشـود فاصلـه 
ایجـاد مـی شـود. این نیاز به تعلـق در حوزه 
اجتماعی، شـغلی، خانوادگی باید ارضا شود 
امـا در بـازه زمانـی کنونی که در بحـران کرونا 
و در خانـه مانـدن، روزگار سـپری می شـود، 
نیـاز بـه تعلـق در حـوزه شـغلی و اجتماعی 
دسـتخوش تغییر شده و بیشـترین تمرکز 
بایـد بـر روی برداشـت ایـن نیـاز در خانواده 
باشـد. حـال بایـد بـه این فکـر کـرد که چه 
کنیـم ایـن نیـاز بـه تعلـق آسـیب کمتـری 

ببینـد و بخوبـی ارضا شـود.

دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد در پیامــی 
بــه مناســبت روز دختــران و فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات، ضمــن تشــویق 
دختــران و زنــان جــوان بــه فراگیــری 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات خطــاب بــه 
ــد اســتعداد  ــان نمی توان ــت: جه ــان گف آن
شــما را نادیــده بگیــرد.  بــه گــزارش مرکــز 
اطالعــات ســازمان ملــل متحــد در تهــران، 
آنتونیــو گوتــرش در پیامــی بــه مناســبت 
ــا 4  ــر ب ــل ۲0۲0 براب ــیدن ۲۳ آوری فرارس

اردیبهشــت مــاه روز " دختــران و فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات"، بــا صــدور بیانیــه 
ای ضمــن تشــویق دختــران و زنــان 
ــات  ــاوری اطالع ــری فن ــه فراگی ــوان ب ج
و ارتباطــات خطــاب بــه آنــان گفــت: 
ایــن روز بــه طــور کلــی دختــران و زنــان 
ــا قابلیتــی  ــد ت جــوان را تشــویق مــی کن
پرشــور در حیطــه کاری فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات را تجربــه کننــد، همچنیــن بــه 
ــه  ــت و جامع ــا، صنع ــت ه ــب دول ترغی

علمــی در راســتای توســعه راهبردهــا 
بــرای تجهیــز و پشــتیبانی از دختــران 
متقاضــی چنیــن شــغل هایــی مــی 
پردازد.همــه گیــری جهانــی و بــی ســابقه 
کوویــد - ۱۹ ، بســیار مؤثرتــر از هــر جملــه 
ــاوری  ــی فن ــت حیات ــی، اهمی ــل بیان قاب
اطالعــات و ارتباطــات را بــه جامعه نشــان 
ــر از  ــا وجــود میلیاردهــا نف داده اســت. ب
مــردم قرنطینــه شــده در خانــه و کســب 
و کارهــای بســته شــده از نیویــورک گرفتــه 
تــا نایروبــی و خدمــات بهداشــتی آســیب 
ــای  ــبکه ه ــودی، ش ــرز ناب ــا م ــده ت دی
دیجیتــال نقــش مهمــی در ادامــه کار ایفــا 
مــی کننــد. ایــن شــبکه هــا ارتبــاط مــا بــا 

ــرده اســت. ــظ ک یکدیگــر را حف

جهان نمی تواند استعداد 
دختران را ناديده بگيرد

کاهش ثبت ازدواج در کشور با 
شیوع کرونا 

معـاون امـور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسـبت به تاثیرات شـیوع کرونا بر آمار 
ثبـت ازدواج و فرزنـدآوری جوانان هشـدار داد.محمد مهـدی تندگویان در گفت وگو 
بـا ایسـنا، بـا اشـاره به اینکـه همزمان با شـیوع کرونا میـزان ثبت ازدواج در کشـور 
کاهش یافته اسـت، گفت: با توجه به منع تجمعات برای پیشـگیری از گسـترش 
کرونـا امـکان برگـزاری مراسـم ازدواج وجـود نـدارد، بـه همین دلیل تعـداد زیادی 
از جوانانـی کـه تصمیـم به شـروع زندگی داشـتند، فعـال نه تنها تصمیم خـود را به 
حالـت تعویـق درآورده انـد، در عیـن حـال نمی تواننـد تاریـخ جدیـدی را هـم برای 
ایـن منظـور مشـخص کننـد تا بـه طـور رسـمی وارد زندگی شـوند.وی افـزود: این 
درحالیسـت کـه اگـر همیـن جوانـان مدتـی بعـد بخواهنـد مجددا اقـدام بـه آغاز 
زندگـی مشـترک کننـد بـه دلیـل مشـکالت اقتصـادی و تـورم ممکن اسـت دیگر 
امـکان انجـام آن را نداشـته باشـند. بـر ایـن اسـاس پیش بینی می کنیـم که این 
موضوعـات تبعاتـی را برای شـروع زندگی مشـترک جوانـان ایجاد کنـد. تندگویان  
توضیح داد: براسـاس تماس های برقرار شـده با مشـاوران و روانشناسـان زیر نظر 
وزارت ورزش و جوانـان بسـیاری از خانواده هایـی کـه پیـش از ایـن قصد داشـتند 
صاحـب فرزنـد شـوند، بـه دلیـل تـرس از بیمـاری، در تصمیـم خـود تجدیدنظـر 

کرده انـد.

ته
نک

سـروش بـا تاکید بر ایـن که اگر می خواهیم ارتبـاط خوب و موثر 
داشـته باشـیم بایـد بجـای متهـم کـردن دیگـران، از درون خود 
آغـاز کنیـم، تصریح کـرد: شـروع از خـود، مقدمه ای اسـت برای 
ایـن کـه ببینیم چطـور باید ایـن ارتبـاط را به طور صحیـح تعریف 
کنیـم و بچینیـم.وی توضیـح داد: در میان مراجعـه کنندگان می 
بینـم کـه والدیـن یک تفکر غالبـی دارند مبنـی بر اینکـه کودکان 
بایـد شـنونده محـض باشـند یـا فرزنـدان غالبا ایـن را تکـرار می 
کننـد کـه بزرگتـر ها درکـی از مـن ندارند. ایـن که حـق بدهیم به 
همـه افـراد که فرزند زمانه خود باشـند درسـت اسـت امـا مفهوم 
احتـرام باید در همه ادوار گنجانده شـود؛ سـال هـای دور هم این 
شـکاف و تفـاوت بـوده اسـت اما محوریـت اصلی همـان مفهوم 
احتـرام بود.این روانشـناس با ایـن توضیح که احتـرام به معنای 
پذیـرش بدون قید و شـرط اسـت، توضیـح داد: بیـن پذیرفتن و 
قبـول کـردن تفاوت وجود دارد من می توانم بشـنوم یا شـنونده 

خوب باشـم امـا می توانـم تایید و قبـول نکنم.

گزارش

جامعهزنان

ظهور زباله گردهای جديد در فصل کروناتوليد 16 ميليون ماسک در کارگاه های زنان 
ـــور  ـــور در ام ـــر کش ـــاور وزی مش
زنـــان و خانـــواده از تولیـــد 
در  ماســـک  میلیـــون   ۱6
ـــت  ـــان سرپرس ـــای زن کارگاه ه

خانـــوار خبـــر داد.
ـــر  ـــات دفات ـــی از اقدام ـــه گزارش ـــا ارائ ـــری  ب ـــا نظ فریب
ــوردر  ــتانداری های سراســـر کشـ ــواده اسـ ــان و خانـ زنـ
بحـــران کرونـــا گفـــت: دفاتـــر زنـــان و خانـــواده 
ــران  ــان بحـ ــور در جریـ ــر کشـ ــتانداری های سراسـ اسـ
بـــا همـــکاری و مشـــارکت دســـتگاه های  کرونـــا 
ـــدام  ـــواده اق ـــان و خان ـــی و ســـمن هـــای حـــوزه زن اجرای
ـــک و گان  ـــت ماس ـــای دوخ ـــازی کارگاه ه ـــال س ـــه فع ب

کردنـــد کـــه در ایـــن راســـتا زمینـــه اشـــتغال هفـــت 
ـــوار در یـــک هـــزار و 606  هـــزار و 700  زن سرپرســـت خان
کارگاه تولیـــدی و تولیـــد ۱6میلیـــون ماســـک پارچـــه ای، 

گان و دســـتکش فراهـــم شـــد.
مشـــاور وزیـــر کشـــور بـــه اقدامـــات شـــاخص در 
ـــی  ـــی( اقدامـــات حمایت راســـتای )پویـــش فصـــل همدل
ــای در  ــواده هـ ــژه خانـ ــتی و ارزاق ویـ ــی، بهداشـ مالـ
معـــرض آســـیب های اقتصـــادی و اجتماعـــی اشـــاره 
ـــم  ـــی ه ـــتگاه های حمایت ـــک دس ـــا کم ـــت: ب ـــرد و گف ک
ــه امـــداد و خیریـــن، 4۲5  چـــون بهزیســـتی و کمیتـ
هـــزار زن سرپرســـت خانـــوار شناســـایی شـــدند و بـــه 

آنهـــا کمـــک بالعـــوض تعلـــق گرفـــت.  

ــاه و  ــازمان رفـ ــت سـ سرپرسـ
ـــهرداری  ـــی ش ـــات اجتماع خدم
زبالـــه  فعالیـــت  از  تهـــران 
پـــی  در  جدیـــد  گردهـــای 
ـــکاران  ـــت پیمان ـــف فعالی ـــا و توق ـــم زباله ه ـــش حج افزای
شـــهرداری بـــرای تفکیـــک زبالـــه از مخـــازن خبـــر داد.
ســـید مالـــک حســـینی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، 
ـــا در مـــورد فعالیـــت  شـــهرداری تهـــران در پـــی شـــیوع کرون
زبالـــه گـــردان در ســـطح پایتخـــت، بـــه تمامـــی پیمانـــکاران 
ـــوع  ـــازن ممن ـــه از مخ ـــک زبال ـــه تفکی ـــرد ک ـــالم ک ـــود اع خ
اســـت، گفـــت: بـــا اعـــالم ممنوعیـــت تفکیـــک زبالـــه 
از مخـــازن و خـــارج شـــدن پیمانـــکاران رســـمی از ایـــن 

ـــد  ـــردان جدی ـــه گ ـــف زبال ـــت مضاع ـــاهد فعالی ـــه، ش چرخ
ـــتان،  ـــتور دادس ـــه دس ـــا ب ـــه بن ـــان اینک ـــا بی ـــم.وی ب بودی
زبالـــه گـــردی ممنـــوع اســـت و بایـــد توســـط نیـــروی 
ـــرد:   ـــح ک ـــود، تصری ـــورد ش ـــده برخ ـــن پدی ـــا ای ـــی ب انتظام
ایـــن روزهـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه پیمانـــکاران طـــرف 
قـــرارداد بـــا شـــهرداری در امـــر تفکیـــک زبالـــه فعـــال 
ـــال  ـــا فع ـــه گرده ـــان زبال ـــه همچن ـــم ک ـــی بینی نیســـتند، م
ـــد در  ـــده جدی ـــروز پدی ـــه ب ـــا اشـــاره ب هســـتند. حســـینی ب
ـــدی  ـــه گـــردان جدی ـــا زبال ـــن روزهـــا ب ـــا ای ـــران گفـــت: م ته
ـــان  ـــان نش ـــار و فعالیتش ـــوع رفت ـــه ن ـــتیم ک ـــه هس مواج
مـــی دهـــد کـــه بـــه تازگـــی وارد چرخـــه زبالـــه گـــردی 

ـــدند. ش

سروش: باید به این درک برسیم که بعد از سختی رشد بوجود می آید

»فاطمـه معتمـد آریا« بازیگـر تئاتر، سـینما و تلویزیون، از 
سـوی انجمـن علمی روانپزشـکان ایران و کرسـی یونسـکو 
روان«  »سـفیر سـالمت  عنـوان  بـه  آمـوزش سـالمت  در 
معرفـی شـد.»فاطمه معتمـد آریـا« کـه بـا کمپیـن مقابلـه 
علمـی   مجموعـه  دو  بـا  میزنـم«  »حـرف  افسـردگی  بـا 
روانپزشـکان ایـران و کرسـی یونسـکو در آمـوزش سـالمت 
همـکاری خـود را آغـاز کـرده بـود امـروز رسـما بـه عنـوان 
سـفیر سـالمت روان معرفـی شـد.دکتر مریـم رسـولیان، 
رییـس انجمـن علمی روانپزشـکان ایـران، مهمترین هدف 
از انتخـاب خانـم معتمـد آریـا را جلـب توجـه عمومـی بـه 

موضـوع سـالمت روان، عنـوان کـرد.

جهـت  قرنطینـه  اعمـال  و  کروناویـروس  همه گیـری 
باعـث بحـران اجتماعـی جهانـی  بـا شـیوع آن  مقابلـه 

اسـت. شـده 
بـه گـزارش ایسـنا، بـا شـیوع کروناویـروس در سراسـر 
محدودیت هـای  جهـان  کشـورهای  از  بسـیاری  جهـان 
مختلفـی جهـت مقابلـه با ایـن بیمـاری ایجـاد کرده اند.
ایـن محدودیت هـا عـالوه بـر مزایایـی کـه بـرای کنتـرل 
خـود  خـاص  مشـکالت  داشـته،  شـیوع کروناویـروس 
برقـراری  مثـال  بـرای  اسـت.  آورده  وجـود  بـه  نیـز  را 
قرنطینـه چندیـن میلیـارد نفـر در جهـان  باعـث بـروز 
شـوک اجتماعـی عظیمـی شـده اسـت. در طـول یـک 
مـاه حـدود ۲۲ میلیـون نفـر دیگر تنهـا در آمریـکا بیکار 
انسـانی قرنطینـه قابـل توجـه اسـت  تلفـات  شـده اند. 
و ایـن بـا افزایـش مـرگ و میـر حتـی پـس از غلبـه 
بـر همه گیـری آشـکار خواهـد شـد. طبـق اعـالم صندوق 
بین المللـی پـول تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال ۲0۲0 

میـالدی، سـه درصـد کاهـش خواهـد یافـت.

مشـاور وزیـر کشـور در امـور زنـان و خانـواده گفـت: دفاتـر 
زنـان و خانـواده اسـتانداری هـا با کمک سـمن ها و سـایر 
دسـتگاه های اجرایـی اقدامـات موثری در جهـت حمایت و 
بـه کارگیری زنان سرپرسـت خانـوار انجـام دادند.به گزارش 
ایلنا، فریبا نظری مشـاور وزیر کشـور در امور زنان و خانواده 
گزارشـی از اقدامـات دفاتـر زنان و خانواده اسـتانداری های 
سراسـر کشـوردر بحـران کرونـا ارائـه کـرد. نظـری در همین 
راسـتا گفت: دفاتر زنان و خانواده اسـتانداری های سراسـر 
کشـور در جریـان بحـران کرونـا بـا همـکاری و مشـارکت 
دسـتگاههای اجرایـی و سـمن هـای حـوزه زنـان و خانواده 
اقـدام بـه فعـال سـازی کارگاه هـای دوخت ماسـک و گان 
کردند که در این راسـتا زمینه اشـتغال ۷۷00 زن سرپرسـت 
خانـوار در ۱606 کارگاه تولیـدی کشـور و تولیـد ۱6میلیـون 

ماسـک پارچـه ای، گان و دسـتکش ایجـاد کردند. 

فاطمه معتمد آریا،  سفیر 
سالمت روان شد

قرنطینه باعث بحران 
اجتماعی جهانی شده است

کمک بالعوض به 425 
هزار زن سرپرست خانوار

خانوادهجامعه

آغاز طرح خدمات روان شناسی و توان افزايی زنان و خانوادهمردم بدون دغدغه خون اهدا کنند
ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون گفــت: ویــروس 
کرونــا از طریــق خــون منتقــل نمــی شــود و مــردم 

مــی تواننــد بــدون دغدغــه خــون اهــدا کننــد.
ــال  ــازمان انتق ــخنگوی س ــی س ــی بیگ ــیر حاج بش
خــون در برنامــه تهــران کلینیــک رادیــو تهــران در رابطــه بــا کمبــود خــون در 
برخــی اســتان هــا گفــت: در اکثــر شــهرها بیمــاران تاالســمی را وجــود دارنــد 
کــه نیــاز همیشــگی بــه دریافــت خــون دارنــد امــا هموطنــان اهــدای خــون 
خــود را بــه مــاه مبــارک رمضــان در شــب هــای قــدر موکــول مــی کننــد در 
صورتــی کــه نیــاز بــه خــون یــک نیــاز همیشــگی اســت.وی افــزود: در اســتان 
هایــی ماننــد تهــران، کرمانشــاه، سیســتان و بلوچســتان و مخصوصــا اســتان 
ــد  ــد مــردم بای ــه بیمــاری تاالســمی دارن ــی از جمل ــاران خون ــه بیم ــی ک های
توجــه بیشــتری بــه اهــدای خــون داشــته باشند.ســخنگوی ســازمان انتقــال 
خــون در پاســخ بــه ســوالی دربــاره احتمــال ابتــال بــه بیمــاری کرونــا هنــگام 
اهــدای خــون گفــت: ویــروس کرونــا از طریــق خــون منتقــل نمــی شــود و 
مــردم مــی تواننــد بــدون دغدغــه خــون اهــدا کننــد و تمــام مراکــز مــا ســال 

ــچ  ــد. مــردم کشــور هی ــه صــورت اســتریل فعالیــت مــی کنن ــه ب هاســت ک
دغدغــه و نگرانــی از ایــن بابــت نداشــته باشــند.

ــه  ــرادی ک ــت: اف ــره پالســما گف ــع آوری و ذخی ــرح جم ــا ط ــه ب وی در رابط
ــه دســت  ــاره ب ــه بیمــاری کوویــد ۱۹ مبتــال شــدند و ســالمتی خــود را دوب ب
ــن  ــه ای ــد ک ــد پالســمای خــود را اهداکنن ــد پــس از ۲8 روز مــی توانن آوردن
پالســما بــرای بیمارانــی کــه در بســتر بیمــاری هســتند مصــرف مــی شــود و 
مــا پاســخ هــای مثبتــی از ایــن طــرح گرفتیــم و در آینــده نزدیــک نتایــج 
قطعــی در ایــن زمینــه را بــه مــردم اعــالم خواهیــم کــرد.وی در ادامــه افــزود: 
همــه هموطنــان بــا تمــام گــروه هــای خونــی مــی تواننــد پالســما و خــون را 
اهــدا کننــد. آقایــان در ســال 4 بــار و خانــم هــا ۳ بــار مــی تواننــد خــون اهــدا 
کننــد و هموطنــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت انتقــال خــون اســامی 
مراکــز و پایــگاه هــای اهــدای خــون را پیــدا کننــد. وی در پاســخ بــه ســوالی 
ــا منفــی گفــت:  ــه کرون ــی O ب ــاره مبتــال نشــدن افــراد دارای گــروه خون درب
ایــن موضــوع فقــط در حــد گمانــه زنــی اســت و مســتند علمــی در رابطــه بــا 

ــرد. ــد ک ــوان آن را تایی ــدارد و نمی ت آن وجــود ن

 مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و مدیــرکل 
خدمــات  طــرح  بــه کار  آغــاز  از  وزارتــی  حــوزه 
روان شناســی و توان افزایــی زنــان و خانــواده بــا 
ــدی  ــد مه ــر داد. محم ــان خب ــاب آوری زن ــدف ت ه
احمــدی دربــاره ایــن طــرح گفــت: رویکــرد روان شناســی مثبت گــرا، باتوجــه به 
اســتعدادها و توانمندی هــای زنــان در شــرایط کنونــی فاصله گــذاری اجتماعــی 
ــش  ــه نق ــا ک ــت اســت و از آنج ــز اهمی ــا حائ ــروس کرون ــد وی ــر تهدی ــر اث ب
زنــان بــه عنــوان همســر و مــادر در کنــار شــاغل بودنشــان در خانــواده اهمیــت 
دارد، هــر اقدامــی بــرای کاهــش افســردگی، افزایــش خودکارآمــدی، افزایــش 
ــی موجــب  ــذاری اجتماع ــان در شــرایط فاصله گ ــت آن ــدی و خالقی رضایت من

ــود. ــاع می ش ــواده و اجتم ــطح خان ــا در س ــش ناهنجاری ه کاه
 وی ادامــه داد: بــا در نظرگیــری پرهیــز از برگــزاری نشســت ها و جلســات در 
ــر ایــن شــد کــه از ظرفیــت تارنمــای  ایــام فاصله گــذاری اجتماعــی، تدبیــر ب
ــه  ــی ب ــات روان شناس ــزاری جلس ــرای برگ ــوع ب ــواده وزارت متب ــان و خان زن
صــورت صوتــی در موضوعــات تــاب آوری، انعطاف پذیــری و مدیریــت اســترس 

ــا  ــه ب ــوع، در مواجه ــرد وزارت متب ــد م ــران کارمن ــاغل و همس ــان ش ــرای زن ب
ــواده اســتفاده شــود. ــر خان تهدیدهــای ایــن ویــروس منحــوس ب

 مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس 
ــان و  ــات روان شناســی زن ــم، خدم ــتفاده از پزشــک روان شــناس خان ــا اس ب
ــه  ــن وزارتخان ــواده ای ــان و خان ــای زن ــی در تارنم ــورت صوت ــه ص ــواده ب خان
ــه  ــوان فرهیخت ــت بان ــار آن از ظرفی ــن در کن ــد شــد. همچنی ــذاری خواه بارگ
وزارت خانــه نیــز بــرای تدویــن درس گفتارهــای متنــی بــا موضــوع تــاب آوری 

ــود. ــته می ش ــره جس ــی به ــذاری اجتماع ــام فاصله گ ــان در ای زن
احمــدی بــا اشــاره بــه تــالش همگانــی بــرای قطــع زنجیــره شــیوع بیمــاری 
ویــروس کرونــا گفــت: تــالش امــور زنــان و خانــواده همچــون ســایر 
بخش هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــرای ایــن اصــل نهــاده شــده 
ــرای فرهنگ ســازی و  ــی ب ــه فرصت ــروس منحــوس را ب ــن وی ــد ای ــه تهدی ک
ــا اســتفاده از ظرفیــت تارنمــا تمامــی  توان افزایــی مبــدل ســازد. همچنیــن ب
همــکاران ســتادی و اســتانی می تواننــد در فضایــی عادالنــه از خدمــات 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس روان شناس
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پیام
میراث 

تجاوز و خدشه ای به نقوش برم دلک شیراز وارد نشده است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: »در سال های اخیر تجاوز و خدشه ای به نقوش برم دلک 

شیراز وارد نشده است.«

گردشگریمیراث

کارگاه های آموزشی گردشگری مجازی در يزد برگزار می شود حفظ و حراست خانه های تاريخی ساوه ضروری است

ــتی  ــی، صنایع دسـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
و گردشـــگری اســـتان مرکـــزی گفـــت: 
ــاوه  ــی سـ ــی و تاریخـ ــای قدیمـ »خانه هـ
بـــرای ایـــن شـــهر کهـــن و تاریخـــی 
ــروری  ــا ضـ ــک بناهـ ــن تـ ــت از ایـ ــظ و حراسـ ــت و حفـ ــاز اسـ هویت سـ
اســـت.«به گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل 
ـــا  ـــزی، علیرض ـــتان مرک ـــتی اس ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــراث فرهنگ می
ـــورت  ـــاوه ص ـــی س ـــای قدیم ـــوص خانه ه ـــه در خص ـــی ک ـــه پایش ـــزدی ب ای
ـــاوه  ـــی س ـــی و تاریخ ـــه قدیم ـــزود: »۱6 خان ـــرد و اف ـــاره ک ـــت اش ـــه اس گرفت
ـــت  ـــظ و حراس ـــت و حف ـــاز اس ـــی هویت س ـــن و تاریخ ـــهر که ـــن ش ـــرای ای ب
ـــه  ـــودن پروس ـــرد: »پیم ـــح ک ـــت.«او تصری ـــروری اس ـــا ض ـــک بناه ـــن ت از ای
ـــن اســـت  ـــط و قوانی ـــع ضواب ـــی تاب ـــای قدیم ـــن خانه ه ـــرای ای ـــی ب ـــت مل ثب
و از مالکیـــن اثـــر انتظـــار مـــی رود یـــادگاران آبـــا و اجـــدادی خـــود را بـــا 
ـــان  ـــرای آن ـــری ب ـــن کارب ـــد و بهتری ـــظ کنن ـــی حف ـــراث فرهنگ ـــت می حمای
کـــه همانـــا تبدیل شـــدن بـــه فضاهـــای بوم گـــردی و گردشـــگری نظیـــر 

آنچـــه در خصـــوص خانه هـــای کاشـــان اتفـــاق افتـــاده اســـت، را تعریـــف 
کنند.«مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایع دســـتی و گردشـــگری اســـتان 
ـــری  ـــف کارب ـــرای تعری ـــب ب ـــره و مناس ـــهیالت کم به ـــای تس ـــزی از اعط مرک
ـــگاه  ـــزود: »ن ـــر داد و اف ـــی خب ـــای قدیم ـــن بناه ـــا ای ـــب ب ـــب متناس مناس
میـــراث فرهنگـــی حفـــظ و صیانـــت از ایـــن آثـــار و منفعـــت اقتصـــادی، ایجـــاد 
ـــا  ـــری متناســـب ب ـــف کارب ـــا تعری ـــن ب ـــرای مالکی ـــروت ب ـــق ث اشـــتغال و خل
ـــک  ـــه مال ـــا هزین ـــاوه ب ـــینی در س ـــارت امیرحس ـــای عم ـــت.«او احی آن اس
ـــارزی از حفـــظ  ـــه ب ـــای تاریخـــی و حمایـــت میـــراث فرهنگـــی را نمون ایـــن بن
ـــر می شـــود و از  ـــن اث ـــدگاری ای ـــراث گذشـــتگان دانســـت کـــه موجـــب مان می
ـــای  ـــت کمک ه ـــا دریاف ـــا ب ـــی در ســـاوه خواســـت ت ـــه قدیم ـــن ۱6 خان مالکی
ـــه  ـــد ک ـــک کنن ـــی کم ـــای خدمات ـــره و معافیت ه ـــهیالت کم به ـــوض، تس بالع
ایـــن خانه هـــا بـــه فضـــای گردشـــگری تبدیـــل شـــوند تـــا مـــردم بـــرای 
حضـــور در یک خانـــه تاریخـــی قدیمـــی بـــه شـــهرهای تاریخـــی دیگـــری 
ـــاوه  ـــینی س ـــارت امیرحس ـــر عم ـــه نظی ـــد؛ گرچ ـــه نکنن ـــان مراجع ـــر کاش نظی

ـــدارد. ـــود ن ـــان وج ـــهر کاش ـــد ش ـــهری مانن در ش

میــراث   اداره کل  گردشــگری  معــاون 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
اســتان یــزد گفــت: »در پــی گســترش 
ویــروس کرونــا و مجــازی شــدن اکثــر 
مجــازی  به صــورت  نیــز  گردشــگری  آموزشــی  کارگا ه هــای  فعالیت هــا 
ــی اداره  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــزار می شــود.«به گ برگ
ــزد، همــا خورشــیدی،  کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی ی
ــا در  ــی شــیوع بیمــاری کرون ــن اســتان گفــت: »در پ ــاون گردشــگری ای مع
اســتان و تعطیلــی کلیــه مراکــز آموزشــی در مــاه هــای پایانــی ســال گذشــته، 
موسســات آموزشــی خدمــات گردشــگری نیــز تعطیــل شــدند کــه بــه زودی 
ــن  ــزود: »ای ــد شــد.«او اف ــزار خواه ــازی برگ ــه صــورت مج ــا ب ــن دوره ه ای
آمــوزش هــا عنصــر پایــه ای بــرای ارتقــاء کیفــی ارائــه خدمــات گردشــگری و 
همچنیــن جــذب گردشــگر اســت و زمــان برگــزاری آن متعاقبــا اطــالع رســانی 
ــار داشــت: »در ســال گذشــته تعــداد 5۹ دوره  خواهــد شد.«خورشــیدی اظه
و یــا کارگاه آموزشــی توســط موسســات آموزشــی خدمــات گردشــگری یــزد 

برگــزار و طــی ایــن دوره هــا تعــداد ۱88۳ نفــر از آمــوزش های تخصصــی بهره 
منــد شــده اند.«معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی اســتان یــزد افــزود: »از آنجــا کــه فعالیــت هــای آموزشــی در 
کلیــه زمینــه هــا و در تمامــی مراحــل زندگــی انســان  ها نقــش بســزا و ارزنــده 
ای دارد و در هــر زمینــه شــغلی نیــاز بــه کســب اطالعــات بــروز و تجربیــات 
جدیــد بــرای افــراد وجــود دارد، لــذا صنعــت گردشــگری نیــز به دلیــل پویایــی 
ــن قاعــده مســتثنا  ــف جامعــه از ای و ارتباطــات گســترده بیــن اقشــار مختل
نیســت.« خورشــیدی ادامــه داد: »در شــرایط فعلــی بــا رکــود ســفر و مواجــه 
ــرای اجــرای دوره  ــر تاسیســات گردشــگری فرصــت مناســبی ب ــی اکث تعطیل
هــای آموزشــی نظــری و کســب اطالعــات جدیــد حتــی در مواجهــه بــا شــرایط 
ــرای شــاغلین ایــن صنعــت ایجــاد شــده  ایجــاد شــده و دوران پســاکرونا ب
ــا تدابیــر اتخــاذ شــده توســط دفتــر مطالعــات و آمــوزش گردشــگری  کــه ب
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی امــکان برگــزاری دوره 
هــای آموزشــی کوتــاه مــدت گردشــگری تــا پایــان نیمــه اول امســال بصــورت 

مجــازی فراهــم شــده اســت.«

رنا
 ای

س:
عک

معـاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی می گویـد: دسـتورالعمل های اجرایـی بـرای 
آغـاز طـرح هیـات امنایـی شـدن ۲۱ مجموعـه ی ملی کشـور 
توسـط وزارتخانـه در حـال تدویـن اسـت و بعـد از تاییـد وزیر 
میـراث فرهنگـی، ابـالغ می شـود و بـه مـرور دیگـر موزه هـا 
نیـز بـه لیسـت اضافـه می شـوند. بیسـتم فروردیـن امسـال، 
علی اصغـر مونسـان - وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی - از اصـالح آیین نامـه  هیـات امنایـی شـدن 
۲۱ مجموعـه ملـی مـوزه ای کـه در سـال ۱۳8۳ تصویب شـده 
بـود، خبـر داد.آیین نامـه ای که اجـازه می دهد نگهـداری و اداره  
اماکـن و محوطه هـای تاریخـی و موزه هـا بـه هیات هـای امنا 
واگـذار شـود و بـر این اسـاس در کنـار هیات امنـای جداگانه 
و مشـخصی کـه بـرای مـوزه  ملـی ایـران ایجـاد می شـود، در 
نخسـتین قـدم بـرای ۲0 مجموعـه  ملـی دیگـر یـک هیـات 
امنای مشـترک تشـکیل خواهد شـد.هر چند طبـق آن چه که 
مسـووالن میـراث فرهنگـی اعـالم کرده اند به مرور لیسـت ۲۱ 
مجموعـه ی ملی گسـترش پیـدا کـرده و همـه ی مجموعه ها، 
موزه هـا و محوطه هـای تاریخـی بـه لیسـت هیـات امنایـی 
می شوند.محمدحسـن  اضافـه  ملـی  مجموعه هـای  شـدن 
طالبیـان، معـاون میـراث فرهنگـی وزارتخانه میـراث فرهنگی 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا تاکید بر این کـه مدت زمـان زیادی 
کارشناسـان روی اصـالح آییـن نامـه اجرایـی هیـات امنـای 
موزه هـا و اماکـن تاریخـی کار کرده اند، بیـان می کند: معتقدم 
ایـن اتفـاق آغاز یـک تحول مهم بـرای مدیریت حـوزه میراث 
فرهنگـی اسـت کـه نخسـت همـه ی آثـار جهانـی و اماکـن 
تاریخی مهم را شـامل می شـود و در ادامه دیگر مجموعه های 
ملـی در دسـتور کار قـرار می گیرند.او ادامـه می دهد: این آیین 
نامـه کار را روشـن کـرده اسـت، از یـک سـو مـوزه ملـی ایران 
در قالـب یـک هیـات امنـای مسـتقل کار می کنـد و از سـوی 
دیگـر بر اسـاس برنامه ریـزی وزارتخانه و تصمیـم وزیر میراث 
فرهنگی، نسـبت به مستقل شـدن هیات امنای برخی اماکن 
تاریخـی و اشـتراک در هیـات امنای برخی دیگـر از محوطه ها 

و موزه هـا کارهـا جلـو می رونـد.

سوژه
تدوین 

دستورالعمل 
هیات امنایی شدن موزه ها

بازگشايی تدريجی کسب و کارهای سفر

تیموری: سناریوهای مختلفی برای مدیریت بحران کرونا در زمانهای مختلف برای صنعت گردشگری در نظر گرفته ایم

بازگشــایی  از  گردشــگری  معــاون 
ــا  ــفر ب ــای س ــب و کاره ــی کس تدریج
ــر  ــتی خب ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

داد.
ــه وزارت  ــا آن ک ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــز  ــی مراک ــم تعطیل دســتی رســما حک
ــی  ــن اقامت ــه اماک ــگری از جمل گردش
را صــادر نکــرده اســت، امــا بــه دلیــل 
پرمخاطــره دانســتن برخــی از ایــن 
ســایر  و  هتلهــا  جملــه  از  مراکــز، 
اقامتگاههــا، ســتاد ملــی کرونــا پیــش 

ــم  ــوروز 99 تصمی ــالت ن ــاز تعطی از آغ
ــه تعطیلــی آن هــا گرفــت تــا حجــم  ب
ســفرها را کاهــش دهــد. در برخــی 
از اســتان هــا نیــز ایــن مراکــز بــه 
تشــخیص اســتانداران تعطیــل شــدند. 
برخــی اماکــن هــم بــا توجــه بــه رکــود 
ســفر بــرای جلوگیــری از ضررهــای 
ــه تعطیلــی واحــد  اقتصــادی، اقــدام ب

ــد. ــود کردن خ
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی بــه دنبــال ابــالغ 
دومیــن پروتــکل بهداشــتی مراکــز 
گردشــگری اعــالم کــرد کــه واحدهــای 
نمیتواننــد  دیگــر  شــده  تعطیــل 
خودســرانه اقــدام بــه بازگشــایی کننــد 

و بایــد از مراجــع ذی ربــط مجــوز 
دریافــت کننــد.

ملــی کرونــا  ســتاد  هنــوز  هرچنــد 
رســما دربــاره نحــوه بازگشــایی مراکــز 
ــی  ــن اقامت ــه اماک ــگری از جمل گردش
ــرار  ــر ق ــاغل پرخط ــته مش ــه در رس ک
ــای نداشــته اســت  ــد، اطالعیه گرفتهان
امــا در برخــی اســتان هــا مدیــران 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
بــه  اســتناد  بــا  دســتی  صنایــع 
ســتاد  بــه  منســوب  دســتورالعملی 
ملــی مبــارزه بــا کرونــا اعــالم کردهانــد 
صــورت  در  گردشــگری  تاسیســات 
ــالمت  ــز س ــایت مرک ــام در س ــت ن ثب
میتواننــد از ششــم اردیبهشــت مــاه 

فعالیــت خــود را آغــاز کننــد.
ــگری  ــاون گردش ــوری ـ مع ــی تیم ول
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــه  ــر کمیت ــه دبی ــتی ـ ک ــع دس و صنای
گردشــگری  و  ورزشــی  فضاهــای 
دربــاره  اســت،  ملــی کرونــا  ســتاد 
چنیــن دســتوری تاکنــون اظهــار نظری 
نداشــته، امــا معتقــد اســت: به تدریــج 
بــرای مســائل اضطــراری و روزمــره 
ــکاران  ــود. هم ــری ش ــد فک ــردم بای م
ــرای  ــد ب ــی بای ــش خصوص ــا در بخ م
حفــظ  بــا  همــراه  ایمــن  اقامــت 

ببیننــد. را  تــدارکات الزم  ســالمتی 
ــرای  او گفــت: ســناریوهای مختلفــی ب
ــای  ــا در زمانه ــران کرون ــت بح مدیری
مختلــف بــرای صنعــت گردشــگری 
ــی  ــام اتفاقات ــم و تم ــر گرفته ای در نظ
زمینــه  در  ســطح کشــور  در  را کــه 
رصــد  افتــاده  کرونــا  مدیریــت 
ــه وزارت  ــی ک ــر زمان ــم و در ه می کنی
ــم  ــی داری ــد آمادگ ــالم کن بهداشــت اع
ــم. ــق دهی ــرعت رون ــه س ــفرها را ب س
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــوری اظه تیم
اینکــه از اول اردیبهشــت 99 ترددهــای 
بیــن اســتانی آغــاز شــده اســت، یکــی 
ــفرهای  ــث »س ــا بح ــناریوهای م از س
اســتانی«  بیــن  اضطــراری  و  کاری 
ــه نوعــی تعامــل  اســت. در حقیقــت ب
کار بــا ســالمت بایــد انجــام شــود. 
ــر مونســان  ــه دکت ســفر هوشــمندی ک
مطــرح کــرد مفهــوم آن همیــن اســت.
وی یــادآور شــد: برنامــه مــا در کمیتــه 
گردشــگری و فضاهــای ورزشــی ســتاد 
ملــی مدیریــت کرونــا بــرای ســفرهای 
تجــاری و اضطــراری همزمــان بــا آغــاز 

ترددهــای بیــن اســتانی بــا عنــوان 
ــا ســالمت تعریــف شــده  کار همــراه ب

اســت.
مراکــز  و  هتل هــا  داد:  ادامــه  او 
وزارت  نظــارت  تحــت  اقامتــی کــه 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی فعالیــت مــی کننــد در 
ــه  ــود را ب ــات خ ــل، خدم صــورت تمای
ــکل  ــد و دو پروت ــه می کنن ــردم ارائ م
بهداشــتی بــه ایــن مراکــز ابــالغ شــده 
و پروتــکل ســوم بهداشــتی نیــز در 
خصــوص بازگشــایی و آغــاز بــه کار 
ــز  ــاز نی ــی مج ــز اقامت ــی مراک تدریج

ــد. ــالغ ش اب
کــرد:  اضافــه  گردشــگری  معــاون 
مراکــز  از  تعــدادی  دارد  امــکان 
ــرایط  ــه در ش ــل اینک ــه دلی ــی ب اقامت

کنونــی بــرای آن هــا صرفــه اقتصــادی 
ــه بازگشــایی  ــدام ب نداشــته باشــد، اق
ــی از  ــد و برخ ــاره نکنن ــت دوب و فعالی
هتل هــا هــم یــک طبقــه خــود را بــرای 
اقتصــادی  مســائل  در  صرفه جویــی 
و انــرژی در اختیــار مســافرانی کــه 
بــرای کارهــای اضطــراری خــود بــه 
ــد، اختصــاص  ــی کنن ــفر م ــتانها س اس

ــد. دهن
ارائــه  از  پیــش  چنــدی  تیمــوری   
پیشــنهاد »الگــوی ســفر هوشــمند« 
بــه ســتاد ملــی کرونــا خبــر داده و 
گفتــه بــود کــه در صــورت تاییــد ایــن 
پیشــنهاد در ســتاد، بــا انگیــزه تامیــن 
و  کاری  ســفرهای  بــرای  خدمــات 

می شــود. اقــدام  ضــروری، 

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
از مسـدود  اسـتان کرمـان  صنایع دسـتی 
شـدن مسـیر دسترسـی بـه کمـپ کویری 
و دریاچـه بیابـان لوت )شـهداد( خبـر داد.
فعالـی  فریـدون  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  )مدیـرکل 
بـا  کرمـان(  اسـتان  صنایع دسـتی  و 
بـه  اخیـر  بارندگی هـای  اینکـه  بـه  اشـاره 
زیرسـاخت های گردشـگری بخش شـهداد 
خسـارت وارد کرده اسـت، اظهار کرد: مسیر 
کمـپ کویـری و دریاچـه لـوت )شـهداد( 
طغیـان  و  بارندگی هـا  ایـن  دلیـل  بـه 

ثانـوی  اطـالع  تـا  فصلـی  رودخانه هـای 
مسـدود شـده اسـت. او بـا بیـان اینکـه 
مسـیر دسترسـی به کمـپ کویری شـهداد 
مسـیر مسـتقیم جایگزین ندارد، افـزود: از 
مـردم درخواسـت مـی شـود به دلیـل نبود 
ایمنـی الزم از توقـف و تردد در مسـیرهای 
مذکـور جلوگیری کنند.فعالـی تصریح کرد: 
تعـدادی از بناهـای بخش شـهداد همچون 
کاروانسـرای شـفیع آبـاد و کاروانسـرای ده 
سـیف نیـز دچـار آسـیب های جزیی شـده 
انـد و نمای ایـن بناهای نیاز به مرمت دارد. 
او بـا بیـان این که منطقه شـهداد دارای ۳4 

اقامتگاه بوم گردی اسـت که بیشـتر آنها با 
مصالـح بومی راه اندازی شـده اند، تصریح 
کرد:بارندگی هـای اخیـر به ایـن اقامتگاه ها 
خسـارت وارد کـرده اسـت کـه بایـد مـورد 
میـراث  گیرند.مدیـرکل  قـرار  بهسـازی 

دسـتی  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری 
اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: بخـش 
گردشـگری  جاذبه هـای  دارای  شـهداد 
متنوعـی اسـت کـه هـر گردشـگری را بـه 

سـوی خـود سـوق می دهـد. 

انسداد مسير دسترسی به کمپ 
کويری شهداد

آسیاب 400 ساله داراب را به 
گورستان سپرده اند

یـک نـگاه از کنـار جـداره ی باقـی مانـده از آسـیاب بـه پایین دسـت، کافی اسـت 
تـا بـه زبـان بی زبانی نشـان دهد آسـیاب آبـی »دولنگه ُرسـتاق« در داراب اسـتان 
فـارس را بـه همان گورسـتانی سـپرده اند که در پاییِن پای آسـیاب قـرار دارد، اثری 
تاریخـی کـه بخـش زیـادی از آن بـه مـرور زمـان و بـر اثـر عوامـل طبیعـی از بین 
رفته اند.عیسـی فوالدفـر - فعـال میـراث فرهنگـی داراب فـارس - در گفت وگـو با 
ایسـنا، وضعیـت ایـن محوطه ی تاریخی که سـال ۱۳84 در فهرسـت آثـار تاریخی 
بـه ثبـت رسـیده را بسـیار بـد توصیـف می کنـد. او با بیـان این که آسـیاب صفوی 
روسـتای »ُرسـتاق« در نزدیکی گورسـتان رسـتاق قرار دارد، به فعالیت حفاران غیر 
مجـاز در طـول سـال های گذشـته در بخش هایـی از ایـن محوطه اشـاره می کند و 
می گویـد: در پرونـده ی ثبتـی ایـن اثـر تاریخـی که سـال ۱۳84 شـماره ثبت ملی 
گرفته اسـت، نسـبت به سسـت و بی دوام بودن سـازه و پایه های آن اشـاره شده، 
امـا اکنـون و بعـد از بیـش از ۱۹ سـال به نظر می رسـد هنـوز اقدامی بـرای برطرف 
کـردن ایـن آسـیب ها انجـام نشـده اسـت.وی به تخریـِب پایه هـای تاق ها اشـاره 
کـرده و از احتمـال ریـزش ایـن سـازه خبر می دهد و معتقد اسـت کـه طبق آن چه 
کـه خـود از وضعیـت ایـن اثـر تاریخی دیـده، با شـکاف هایی کـه در بدنه ی سـازه 

وجـود دارد، احتمـال تخریـب بنا زیاد اسـت.

ته
نک

تیمـوری اظهـار کرد: بـا توجه به اینکـه از اول اردیبهشـت 99 
ترددهای بین اسـتانی آغاز شـده اسـت، یکی از سـناریوهای 
مـا بحث »سـفرهای کاری و اضطراری بین اسـتانی« اسـت. 
در حقیقـت بـه نوعی تعامل کار با سـالمت باید انجام شـود. 
سـفر هوشـمندی کـه دکتر مونسـان مطـرح کرد مفهـوم آن 

همین اسـت.
وی یـادآور شـد: برنامـه مـا در کمیته گردشـگری و فضاهای 
ورزشـی سـتاد ملی مدیریت کرونـا برای سـفرهای تجاری و 
اضطـراری همزمـان با آغـاز ترددهای بین اسـتانی بـا عنوان 

کار همراه با سـالمت تعریف شـده اسـت.
او ادامـه داد: هتل هـا و مراکـز اقامتـی کـه تحـت نظـارت 
وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی فعالیت 
مـی کننـد در صـورت تمایـل، خدمات خـود را به مـردم ارائه 
می کننـد و دو پروتـکل بهداشـتی بـه این مراکز ابالغ شـده و 
پروتکل سـوم بهداشـتی نیز در خصوص بازگشـایی و آغاز به 

کار تدریجـی مراکـز اقامتـی مجاز نیز ابالغ شـد.

خبرمیراث

حفاظ کعبه برداشته شد بافت تاريخی محله فهادان يزد مرمت شد
معـاون میراث فرهنگـی اداره کل 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دستی استان یزد از پایان 
مرمت و بازسـازی بافت تاریخی 
محلـه فهـادان یزد خبـر داد.به گـزارش روابط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
یـزد، علـی اصغر صمدیانـی، معاون میـراث فرهنگـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
یـزد بـا بیـان اینکـه احیـا و مرمت بناهـای تاریخـی باعث 
نگهـداری و حفـظ آن برای آیندگان می شـود، گفت: »بافت 
تاریخـی فهـادان، از قدیمی ترین محالت شـهر یزد، مرمت 
و بهسـازی شـد.«او بـا بیان این که  بـرای مرمت این بافت 

ارزشـمند از کاه، گل، گـچ یـزد و آجـر قزاقی اسـتفاده شـده 
اسـت، افزود: »در این پروژه استحکام بخشی، کاهگل کاری 
و منظـم کردن تابلوها انجام شـده اسـت.«صمدیانی اظهار 
داشـت: »بناهای تاریخی ارزشمندی، مربوط به دوران های 
مختلـف از سـلجوقی تا پهلوی  در محلٔه فهـادان قرار دارند 
کـه نشـان دهنـدٔه تجمـع مـردم و اهمیـت مـکان و رونـق 
ایـن محلـه در گذشـته اسـت.« معـاون میـراث فرهنگـی 
اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان یـزد ادامـه داد: »از عناصـر شـاخص تاریخـی ایـن 
محلـه می توان به بقعه شـیخ احمد فهادان، خانـه الری ها، 
حمام ابوالمعالی، مسـجد چهل محراب، خانـه نواب وکیل، 

مدرسـه ضیائیـه  و... اشـاره کرد.«

موانــع حفاظتــی کــه بــا شــیوع 
ویــروس کرونــا در اطــراف کعبــه 
ایجــاد شــده بــود بــا آغــاز مــاه 
مبــارک رمضــان برداشــته شــد، 
ــن  ــه ای ــک شــدن ب ــکان نزدی ــان ام ــن حــال همچن ــا ای ب
مــکان مقــدس بــرای زائــران وجــود ندارد.بــه گزارش ایســنا، 
ایــن حفــاظ هــا حــدود یــک مــاه پیــش در اطــراف کعبــه 
ایجــاد شــد. درحالــی کــه زائــران از پشــت آن حفــاظ، بــدون 
ــدون  ــه، مراســم عمــره را ب ــه کعب امــکان نزدیــک شــدن ب
رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــه جــای مــی آوردنــد.  هرچنــد 
کــه مقامــات ســعودی اعــالم کردنــد ایــن مــکان مقــدس 
در روز چنــد نوبــت ضدعفونــی مــی شود.عربســتان همزمان 

بــا آغــاز مراســم عمــره و افزایــش شــمار مبتالیــان در ایــن 
کشــور، تعلیــق مراســم عمــره را اعــالم کــرد و از مســلمانان 
خواســت بــه ایــن کشــور ســفر نکننــد و پــس از آن تمــام 
راه هــای هوایــی بــه کشــورش را مســدود کــرد. آن هــا هنــوز 
تکلیــف حــج را کــه حــدودا اواســط تابســتان برگــزار مــی 
شــود، مشــخص نکردهانــد، امــا از مســلمانان خواســتهاند 
فعــال بــرای ایــن مناســک کــه واجــب شــرعی بــه حســاب 
میآیــد، اقدامــی نکنند.امــا فــرا رســیدن مــاه رمضــان باعــث 
ــه  ــود،  روزنام ــاد ش ــک ایج ــی کوچ ــر وضعیت ــد تغیی ش
»گازت« ســعودی خبــر داد: ســد محافــظ در اطــراف کعبــه 
مقــدس بــه عنــوان بخشــی از اقدامــات پیشــگیرانه بــرای 

جلوگیــری از شــیوع تــاج ویــروس ایجــاد شــده بــود..

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
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ویـروس کرونـا کـه آمـد تـرس و نگرانی 
و وحشـت عمومـی را بـه دنبـال داشـت، 
بـه گونـه ای مـردم از یـک سـو نگـران 
کسـب و کارشـان و تامیـن مخارجشـان 
بودنـد و از سـوی دیگـر بایـد بـا توصیـه 
پزشـکان و مسـووالن و سـتاد ملی کرونا 
در خانـه بماننـد از این رو بـا بحران کرونا 
زندگـی بسـیاری از مـردم بخصـوص در 
دسـتخوش  محـروم  و  مـرزی  مناطـق 

تغییر و تحول شد.
غربـی  در  قصرشـیرینی  مرزنشـینان 
تریـن نقطـه ایران اسـالمی که هـر روز با 
یـک بحـران دسـت و پنجـه نـرم مـی 
کننـد پـس از تحمل سـال هـا آوارگی به 
زمـان  در  منطقـه  ایـن  اشـغال  دنبـال 
بعثـی  رژیـم  توسـط  تحمیلـی  جنـگ 
عـراق، آمدنـد و دوبـاره شهرشـان را از نو 
از آن در زلزلـه هـای  سـاختندکه پـس 
مهیـب آبـان سـال ۹6 و دی مـاه سـال 
۹۷ ایـن منطقـه بـار دیگـر سـقف هـای 
منازلشـان فـرو ریخـت امـا ایـن بحـران 
هـم دلیلـی بـرای از بیـن رفتـن امیـد 

مردم نشد.
مرزنشـینان قصرشـیرین پـس از زلزلـه 
دوباره ایسـتادند و خانه هایشـان را از نو 
سـاختند و تـازه داشـتند نفـس راحتـی 
مـی کشـیدند کـه سـر و کلـه ویـروس 
کرونـا پیـدا شـد بحرانی کـه تفاوتش در 
همـه گیـری آن بـود و تمـام جهـان بـه 
نوعـی بـا آن درگیـر اسـت و بـه تبـع آن 
اسـتان هـای مختلـف کشـورمان نیـز با 

این بحران مبارزه می کند.
مشـکالت  بـا  کشـور  کـه  شـرایطی  در 
ظالمانـه  هـای  تحریـم  و  اقتصـادی 
دشـمنان دسـت و پنجـه نرم مـی کند و 
در  مـردم  معیشـت  بـرای  مسـووالن 

تالشـند کرونـا باعـث شـد تا بسـیاری از 
مـردم  کار  و  کسـب  و  خـرد  مشـاغل 
بخصـوص مرزنشـینان تحت تاثیـر قرار 
گیـرد بـه گونـه ای که بیشـتر مـردم این 
آزاد  و کار  و کسـب  منطقـه کـه کارگـر 

دارند، بیکار شده اند.
امـا مرزنشـینان قصرشـیرین کـه شـهره 
نامی شـان شـهره عـام و خـاص  نیـک 
اسـت و همیشـه نان سـفره هایشـان را 
بـا همسـایه خود تقسـیم مـی کنند این 
بـار بـا عمـل و لبیـک بـه فرمـان رهبـر 
پویـش  انـدازی  راه  بـا  انقـالب  معظـم 
از  دسـتگیری  در  مختلفـی  هـای 
نیازمنـدان بیـش از پیـش همـت کـرده 

اند.
کرونـا  ویـروس  شـیوع  ابتـدای  از 
مرزنشـینان قصرشـیرین بـا اسـتفاده از 
ظرفیـت فضـای مجـازی و پویـش های 
مختلـف مردمـی و سـازمان هـای مردم 
بـا  و  مذهبـی  هـای  هیـات  و  نهـاد 
همراهـی امام جمعه به یـاری نیازمندان 
شـتافته انـد و با جمـع آوری کمک های 
نقـدی و غیرنقـدی نگذاشـته انـد سـفره 
هیـچ نیازمنـد بـا آبرویـی خالـی از نـان 

باشد.
بـر  همیشـه  قصرشـیرین  مرزنشـینان 
ایـن اعتقـاد هسـتند کـه کـم بخورنـد و 
دیگـران  بـا  را  و کمشـان  قناعـت کننـد 
تقسـیم کننـد تـا خـدای ناکـرده کسـی 
ایـن روزهـای سـخت سـرش را بـدون 

شام بر بالین نگذارد.
همـه و همـه در راه حمایـت از نیازمندان 
از همـان  انـد،  وارد عرصـه عمـل شـده 
روزهـای ابتدایـی بحـران کرونـا و خانـه 
نشـینی مـردم، امام جمعه قصرشـیرین 
شـهرو   معتمـدان  و  بـزرگان  دیگـر  و 

افـرادی کـه در کارهـای خیـر دسـتی بـر 
آتـش دارند تـا نهادهای نظامی و سـپاه 
و ارتـش و فرمانـدار و دیگـر مسـووالن و 
همچنین مدیران شـبکه هـای اجتماعی 
و فضـای مجازی، پویـش های مختلفی 
هـا  پویـش  ایـن  انـد کـه  انداختـه  راه 
اهـداف متعـددی از جمـع آوری کمـک 
اقـالم  توزیـع  و  غیرنقـدی  و  نقـدی 
بهداشـتی در بیـن نیازمنـدان گرفتـه تـا 
ارایـه آمـوزش هـای مقابلـه بـا کرونـا را 

دنبال می کند.
 بسـیاری از مالـکان واحدهای تجاری و 
همچنیـن موجـران با راه انـدازی پویش 
هایـی اجـاره بهـای مغـازه هـا و منـازل 
خـود را بـه مسـتاجران بخشـیده انـد و 
اعـالم کـرده اند کـه تا زمانی که کسـب و 
کارهـا تحـت تاثیـر از بحران کرونا اسـت 
حامـی مسـتاجران خواهنـد بـود و ایـن 
کمتریـن کاری اسـت که در زمـان کنونی 

بـرای ادای سـهم خـود بـرای مقابلـه بـا 
بـه  لبیـک  و  منحـوس  بیمـاری  ایـن 
فرمـان رهبـری در رفتـار کمـک مومنانـه 

انجام می دهند.
بسـیاری از مغـازه داران نیـز در اقدامـی 
اقسـاط  گرفتـن  از  پسـندیده  و  نیـک 
بحـران کرونـا  پایـان  تـا  مشتریانشـان 
مجـازی  فضـای  و  انـد  خبـرداده 
قصرشـیرین ایـن روزها بـه فضایی پر از 

همدلی و امید تبدیل شده است.
و  پزشـکان  و  درمـان  کادر  اگرچـه 
مقـدم  خـط  در  بهـورزان  و  پرسـتاران 
امـا  بیمـاری کرونـا قـرار دارنـد  مقابلـه 
محبـت و انسـانیت و همدلی و همراهی 
مـردم نیـز ایـن روزهـا حـرف اول را می 
زنـد و بـار تحمل رنـج و بیمـاری را برای 

همه تا حدودی کم کرده است.
توزیـع بسـته هـای غذایـی، کمـک بـه 
بیمـاران، ضدعفونـی و گندزدایـی شـهر، 
مـواد  و  ماسـک  دسـتکش،  توزیـع 
هـای  محلـه  بیـن  در  ضدعفونـی 
فقیرنشـین و حاشـیه نشـین، مشارکت 
در طـرح پایـش و غربالگـری کرونـا این 
هـای  برنامـه  از  ای  گوشـه  همـه  هـا 
مرزنشـینان قصرشـیرین در لبیـک بـه 

رفتـار  در  انقـالب  معظـم  رهبـر  فرمـان 
کمک مومنانه است.

اجرای رزمایش انفاق در 
قصرشیرین 

ذیـَن ُیْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم فی  َسـبیِل  "َمَثـُل الَّ
ٍه َأْنَبَتْت َسـْبَع َسـنابَل فی   ـِه کََمَثـِل َحبَّ اللَّ
ـُه ُیضاِعـُف  اللَّ َو  ـٍه  ِماَئـُه َحبَّ کُلِّ ُسـْنُبَلٍه 
ُه واِسـٌع َعلیٌم")کسـانی  لَِمـْن َیشـاُء َو اللَّ
کـه امـوال خـود را در راه خـدا انفـاق می 
کننـد هماننـد بـذری هسـتند کـه هفـت 
خوشـه برویانـد که در هر خوشـه، یکصد 
دانـه باشـد و خداونـد آن را بـرای هـر 
داشـته  شایسـتگی  )و  بخواهـد  کـس 
باشـد( دو یـا چنـد برابـر می کنـد و خدا 
)از نظـر قـدرت و رحمـت( وسـیع و )بـه 
اداره  رییـس  داناسـت(  چیـز(  همـه 
تبلیغـات اسـالمی قصـر شـیرین گفـت: 
باتوجه به فرمایشـات  اخیـر رهبر معظم 
انقالب اسـالمی دربـاره رزمایش انفاق و 
در آسـتانه مـاه مبارک رمضـان این اداره 
بـه همـراه هیـات آل یاسـین اقـدام بـه 
خیرخواهانـه  هـای  آوری کمـک  جمـع 
نیازمنـدان  مایحتـاج  رفـع  بـرای  مـردم 

آبرومند می کند.

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اعتبــارات آب و فاضــالب  اشــاره  بــا  گیــالن 
شــهری و روســتایی خاطرنشــان کــرد: اعتبــارات 
صنــدوق توســعه ملــی جهــت آبرســانی بــه 
ــا تخصیــص ۱00 درصــد ابــالغ شــده  روســتاها ب

است.
ــی  ــه اجرای ــاره ب ــا اش ــینی ب ــن حس سیدمحس
و  آب  شــرکت های  ســازی  یکپارچــه  شــدن 
کــرد:  اظهــار  روســتایی  و  شــهری  فاضــالب 
و  خدمــات  ارائــه  در  بهــره وری  افزایــش 
اهــداف  از  مشــترکین  بیشــتر  رضایتمنــدی 
و  آب  شــرکت های  ســازی  یکپارچــه  طــرح 

فاضالب شــهری و روستایی است.
وی تصریــح کــرد: در اســتان گیــالن نیــز شــرکت 
ســال  اســفندماه  ســوم  از  فاضــالب  و  آب 

گذشــته بصــورت یکپارچــه در حــال خدمــت 
رســانی اســت و در تمــام شهرســتان ها نیــز 

ایــن روند اتفاق خواهد افتاد.  
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــوص برنامه ه ــالن در خص گی
ــه  ــی، ادام ــم آب ــری از مشــکالت ک ــرای جلوگی ب
داد: در جاهایــی کــه بــا کمبــود آب مواجــه 
هســتیم هماننــد ســالیان گذشــته دنبــال ایجــاد 
منابــع جدیــد و راه انــدازی تاسیســات زیربنایــی 

بود. خواهیم 
ــالب  ــارات آب و فاض ــاره اعتب ــا اش ــینی ب حس
شــهری و روســتایی خاطرنشــان کــرد: اعتبــارات 
صنــدوق توســعه ملــی جهــت آبرســانی بــه 
ــا تخصیــص ۱00 درصــد ابــالغ شــده  روســتاها ب

است.

سنگینی محبت مرزنشینان قصرشیرین، 
کمر کرونا را شکست

تخصیص 100 درصدی اعتبارات صندوق 
توسعه ملی جهت آبرسانی به روستاها

تعاونی های روستایی سبزوار پیشتاز در تحقق 
 اهداف مثلث توسعه اقتصادی در سال جهش تولید

خراسان رضوی 

انتخــاب تعاونــی روســتایی مهــر نشــانی 
ــر  ــن اقتصــادی برت ــوان معی ــه عن ســبزوار ب
اســتان خراســان رضــوی بــه گــزارش روابــط 
عمومــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان 
ــرا... شــمس  ــدس ام خراســان رضــوی مهن
ــتان  ــتایی شهرس ــاون روس ــس اداره تع رئی
ســبزوار در گفتگــو بــا رســانه هــا گفــت: از 5 
ــن اقتصــادی شهرســتان ســبزوار ٍ ســه  معی
تعاونــی  مجموعــه   از  اقتصــادی  معیــن 
ــای روســتایی شهرســتان انتخــاب شــده  ه
در  تــالش  و  ریــزی  برنامــه   بــا  و  انــد 
ــت اقتصــادی  ــداف توســعه مثل راســتای اه
ســال  در  رضــوی  خراســان  اســتانداری 
اقتصــادی  جهــش  و  تولیــد  رونــق 
دســت  بــه  را  چشــمگیری  موفقیت هــای 

آوردند.
تعاونــی  شــرکت   : گفــت  همچنیــن  وی 
روســتایی مهــر نشــانی ســبزوار در راســتای 
اهــداف معیــن اقتصــادی پــس از انتخــاب 
بــه عنــوان یکــی از معیــن هــای  اقتصــادی 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــبزوار اق ــتان س شهرس

ــو فــرش دســتباف  ــزرگ تولیــد تابل کارگاه ب
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــه ب و قالیچ
ــق  ــدام موف ــن اق ــتای ای ــه در راس ــدند ک ش
بــه اشــتغال 6۱8 نفــر بانــوان روســتایی  بــه 
صــورت مســتقیم شــده اســت کــه در پیامــد 
ایــن اتفــاق خــوب رتبــه ی برتــر معیــن 
هــای اقتصــادی درســطح اســتان خراســان 

رضوی را کســب نوده است. 
امــرهللا شــمس در ادامــه بــا تقدیــر و تشــکر 
مدیرعامــل  مقــدم  آســمانی  مهنــدس  از 
گفــت:  ســبزوار  نشــانی    مهــر  شــرکت 
پتانســیل های  دارای  ســبزوار  شهرســتان 
و  کشــاورزی  حــوزه  در  باالیــی  بســیار 
ــالش  ــه ت ــی باشــد ک ــت م ــات و صنع خدم
بــا  همبســتگی  و  همدلــی  بــا  داریــم 
اقتصــادی  هــای  معیــن  محوریــت 
ســازی  فعــال  بــه  نســبت  شهرســتان 
بخــش  بــاالی  بســیار  هــای  پتانســیل 
ــوده و  ــالش نم ــتر ت ــه بیش ــاورزی هرچ کش
ــه  توفیقــات خوبــی  در ایــن راســتا الحمدلل

به دست آوردیم.
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سودوکو شماره 1713

پاسخ سودوکو شماره 1693

افقی
  ۱ - از باشــگاه های اروپایی ۲ - 

شــهری نزدیك تهران، رودی بین 

تهران و قم - نان آبگوشــتی - 

درخت انگــور، زینت رو، مظهر باریك 

۳ - بريدن با شمشــير و جز آن - 

پشــت وعقب - شــالوده و بنیاد، پایه 

و مبنا، سنگ آســیاب،حرف هیتلری، 

حــرف نازی ها - حرف تعجب، 

تعجب زنانه، گشــوده - ریشه 4 - 

فیلمــی با بــازی امیرخان - نمونه 

5 - جرقه آتش، شــراره آتش - روزه 

نصــارا - همراه ناز، اطوار، بجا آوردن 

6 - ســخنان یاوه - تباه - وام 

۷ - امــر بــه ماندن  - پارچه کهنه، 

لنگه در - موی فری 8 - زشــت ۹ - 

خواهش - برج كج فرانســه - زالو ۱0 

- ســدی در استان مرکزی - سقف 

فرو ریخته - راهها، روشــها 

۱۱ - مــرد کوچک، برای توهین و 

تحقیــر کــردن به یک مرد به کار می 

رود - شــیرینی اصیل ایرانی - درد 

و رنــج، از حروف مقطعه قرآن 

۱۲ - شــهرت و اعتبار - رودی در 

ایران ۱۳ - نفس خســته - قاتل 

درخــت، درخت انداز، قاطع چوب و 

درخــت - پنج تركی - نیم صدای 

ســگ  - یازده، دو یار هم قد ۱4 - 

نوشــابه قدیمی - سردار انوشیروان 

- صورت، مهره شــطرنج ۱5 - غذایی 

فرنگی

عمودی 
 ۱ - ورزش رزمــی - ماهی خاویار 

خزر ۲ - مال اندوز - کاشــف 

میکــروب طاعون ۳ - جنبش - 

كتابی از » ماكســیم گوركی« - حرف 

ندا 4 - برنامه بیگانه - از شــهرهای 

شــرقی سیبری 5 - رنگ قهوه ای 

مات - درخشــان، روشن - بیعانه 

6 - رشــته كوهی در اروپا - همچنین 

- خرمای نــارس ۷ - عید ویتنامی 

ها - بینی - حیران و سرگشــته - 

سو وارونه

 8 - عقایــد انتخاباتــی، چند رأی، 

اندیشــه ها،محتوای صندوق انتخابات 

- پزشــك روم باستان - حیرت 

۹ - قســمت سخت افزار رایانه - 

دلیــل آوردن، حجت آوردن - جرقه 

آتــش ۱0 - باال آمدن آب دریا، کاله 

الف، باب روز - گهواره، مدرســه 

خردساالن - اســلوب، شیوه و طریقه، 

متــد - مخفف از او، باغ وحش 

بیگانه، کشــیدنی بازی الک و دولک 

۱۱ - چوب دســتی - آماس - هامون 

۱۲ - ســفره - از احشام، پرفسور 

حیوانــات - ویتامین انعقاد خون، 

ویتامین جدولی - فریاد تشــویق، 

درمقام تحســین می كشند

 ۱۳ - كجاســت؟ - نام دیگر وادی 

محســر - انبار كشــتی ۱4 - كنیز 

- شــیرینی عزا، برای خیرات كردن 

پخته می شود 

۱5 - ســروده ویرژیل - بدهكار

جدول شماره 1713

ایالم 

27 هزار اقالم بهداشتی بین 
نیازمندان ایالم توزیع شد

ــدد  ــزار و 58۲ ع ــزود: ۱0 ه ــری اف ــی اکب ــر عل ــی اصغ عل
ماســک، 6 هــزار و 8۹0 جفــت دســتکش، 4 هــزار و ۱6۷ 
بطــری مایــع ضــد عفونــی، پنــج هــزار و ۱5۹ لیتــر مایــع 
شــوینده و 60 عــدد شــیلد بــا همــکاری و مشــارکت 
جوانــان عضــو جمعیــت هــالل احمــر ایــالم در بیــن 

اقشــار محروم و خانواده های نیازمند توزیع شــد.
وی همچنیــن از توزیــع بســته هــای بهداشــتی بــه منظــور 
پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در بیــن بیمــاران 
ــع  ــارکت در توزی ــت: مش ــر داد و گف ــتان خب ــاص اس خ
ــاص  ــرطانی و خ ــاران س ــن بیم ــتی بی ــته های بهداش بس
شــامل دیالیــزی، تاالســمی، هموفیلــی، متابولیــک و 

غیره در ســطح شــعب استان آغاز شده و است.
ــا مشــارکت  ــن بســته های بهداشــتی ب ــه داد: ای وی ادام
ــار  ــان جمعیــت هالل احمــر اســتان در اختی اعضــای جوان
ژل  ماســک،  شــامل  کــه  می گیــرد  قــرار  بیمــاران 

ضدعفون کننده دســت و غیره است.
ــتان  ــر اس ــت هالل احم ــرد: جمعی ــد ک ــری تاکی ــی اکب عل
آمــوزش پیشــگیری و  آغــاز شــیوع کرونــا،  از  ایــالم 
ــاز و  ــازی آغ ــای مج ــروس را در فض ــن وی ــا ای ــه ب مقابل
ســپس تب ســنجی و غربالگــری را در پســت بازرســی 

ســالمت در ورودی و خروجی شــهرها انجام داده است.
ــداد کل  ــاه، تع ــن م ــان ۳۱ فروردی ــا پای ــه وی ت ــه گفت ب
ــان  ــط جوان ــنجی توس ــب س ــده و ت ــری ش ــراد غربالگ اف

هالل احمر اســتان چهار هزارو 4۲۱ نفر بوده اســت.
ــی،  ــر آموزش ــپ، بن ــی، کلی ــور، اینفوگراف ــه بروش وی تهی
ــای آموزشــی و انتشــار در فضــای مجــازی را از  ــام ه پی
ــر  ــالل احم ــت ه ــان جمعی ــر جوان ــات موث ــر اقدام دیگ
بــا کرونــا در حــوزه آمــوزش  اســتان جهــت مقابلــه 

برشمرد.

 پیام
 ایران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:در تأمین کاالهای اساسی و اقالم بهداشتی مشکلی نداریم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: اقالم ضروری مورد نیاز مردم استان برای ماه مبارک رمضان به 
مقدار مورد نیاز تامین شده است و در حال توزیع در سراسر استان است.خلیل قاسمی افزود: در کنار کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم استان اقالم بهداشتی مورد نیاز نیز براساس گزارش دستگاه های اجرایی ذیربط به میزان مورد نیاز تامین شده 
است و کمبودها در این رابطه به حداقل رسیده است.
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بازار گرم الشه های غيرمجاز در بحران کرونا 
عرضه الشه های غیرمجاز و مرغ زنده در واحدهای ثابت و سیار در روزهای 

کرونایی سالمتی شهروندان کرمانشاهی را تهدید می کند.

دامپزشکی: دستگاه های متولی موظف به برخورد با این فعالیت ها هستند!

از مهـر  نقـل  بـه  آنالیـن  بـه گـزارش همشـهری 
»ممنوعیـت و برخـورد بـا عرضـه فرآورده های خام 
دامـی نظیـر گوشـت، مـرغ، تخم مـرغ، آبزیـان در 
بازارچه هـای محلـی و خودروهـای سـیار و کنـار 
جاده ای توسـط سازمان دامپزشکی کشـور و وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در حیطـه 
ایـن  تفاهم نامـه فی مابیـن «  وظایـف مربوطـه و 
یکـی از بندهای ۱۱ گانه دامپزشـکی بـرای مقابله با 
کرونا اسـت که متأسـفانه در شهر کرمانشاه چندان 

بـه آن پرداختـه نشـده اسـت.
عرضه گوشـت گـرم الشـه های غیرمجـاز در مناطق 
مختلـف شـهر به ویـژه در مناطق حاشـیه شـهر به 
چشـم می خـورد و بسـیاری از افـراد بـدون هیـچ 
ایـن فعالیت هـا چـوب حـراج بـه  بـا  مزاحمتـی 

سـالمتی شـهروندان می زننـد.
متولیـان برخـورد بـا ایـن مـوارد هـم هـر یـک بـا 
انداختـن تـوپ بـه زمیـن دیگـری به نوعی سـعی 
دارد از زیـر بـار ایـن موضـوع شـانه خالی کنـد و با 
ایـن وجـود روزبه روز تعداد واحدهای ثابت و سـیار 
عرضـه الشـه های غیرمجـاز و مـرغ زنده در سـطح 

شـهر افزایـش می یابد.

دامپزشکی برای جمع آوری 
مرغ فروشی های سیار همکاری 

نمی کند
رئیـس اتحادیـه مرغ و ماهی فروشـان کرمانشـاه 
در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر اظهار داشـت: معضالت 
عرضـه مـرغ خـارج از شـبکه را بارهـا طـی انجـام 
مکاتبـه به مسـئوالن اعـالم کردیم اما بـه نتیجه ای 
نرسـیدیم در ایـن میان نقـش اداره دامپزشـکی با 
وجـود اینکـه مسـئول تأمیـن سـالمت دام و طیور 

اسـت، از اهمیـت بیشـتری برخوردار اسـت.
وی افزود: متأسـفانه در میادین اصلی شـهر نظیر 
میـدان شـهدا و نیایـش شـاهد عرضـه مـرغ گـرم 
در کنـار هسـتیم در حالـی که مرغ باید کشـتار روز 

باشـد و در یخچـال نگهداری شـود.
رئیـس اتحادیـه مرغ و ماهی فروشـان کرمانشـاه 
و  بارهـا  وانـت  شـیوع کرونـا  وجـود  بـا  گفـت: 
خودروهـای سـیار کنـار خیابـان نسـبت بـه عرضه 
مـرغ اقـدام می کننـد در حالی که هـوا رو به گرمی 
اسـت و از صبـح تـا غـروب زیـر نـور آفتـاب قـرار 
دارنـد و فـردا دوبـاره همـان مرغ هـای بـه فـروش 

نرفتـه بـه مـردم عرضـه می شـود.
غالمـی تصریـح کـرد: اگـر با مصـرف ایـن مرغ ها 
مشـکلی بـرای سـالمتی مردم ایجاد شـود کسـی 

پاسـخگو نیسـت زیـرا این افراد سـیار هسـتند.
وی از مراجعه حضوری به دامپزشـکی و بهداشـت 
بـرای برخـورد بـا عرضه خارج از شـبکه مـرغ خبر 
داد کـه بـی نتیجه مانده اسـت و افـزود: مرغ باید 
در یخچـال و در دمـای مشـخص نگهداری شـود، 
نـه کنـار خیابان و در سـبد عرضه شـود با این حال 

بـا این افراد برخوردی نشـده اسـت.

دامپزشکی: دستگاه های متولی موظف 
به برخورد با این فعالیت ها هستند!

مدیرکل دامپزشـکی استان کرمانشـاه در گفتگو با 
خبرنـگار مهـر دربـاره برخـورد با مرغ فروشـی های 
سـیار اظهـار داشـت: طبیعتـًا در ایـن خصـوص 
دسـتگاه های متعـددی متولـی برخـورد هسـتند، 
دامپزشـکی در خصـوص خطـرات ناشـی از ایـن 
اقـدام غیربهداشـتی مکـررًا اخطـار داده اسـت و 
دسـتگاه های متولـی موظـف بـه برخـورد و جمـع 

آوری ایـن گونـه فعالیت هـا هسـتند.
امیـد حاج محمـدی افزود: همچنین دامپزشـکی 
در مـورد تـک تـک متخلفیـن اعـالم جـرم کـرده 
و پرونـده قضائـی تشـکیل داده و بـا همـکاری 
اکیپ هـای مشـترک کار برخـورد بـا مـوارد تخلـف 
حتـی ضبـط ادوات و خودروهـا را در دسـتور کار 

قـرار داده اسـت.
مدیرکل دامپزشـکی اسـتان کرمانشـاه بیان کرد: تا 
سـاماندهی کامـل و جمـع شـدن ایـن پدیـده غیر 
بهداشـتی فعالیت هـا ادامه خواهـد یافت. اکیپ ها 
به صورت فعال و مستمر در سطح شهر کار برخورد 
بـا ایـن مـوارد را انجـام می دهنـد و در قالـب ایـن 
اکیپ هـا سـایر دسـتگاه ها نیـز حضـور دارند.حـاج 
محمـدی عنـوان کـرد: پرونده هـای قضائـی جهت 
توقیف خودروها تشـکیل شـده و در حال پیگیری 
اسـت. در راسـتای برخـورد بـا متخلفیـن اکیپهای 
مشـترک تشـکیل، موافقـت دسـتگاه قضائی اخذ 
و پرونـده قضائـی بـرای متخلفین تشـکیل شـده 
همچنیـن ادوات و تجهیزات متخلفین جمع آوری 
و جلسـات متعـدد آموزشـی و فیلم های آموزشـی 

نیز تشـکیل شـده است.

اجراییات: برای برخورد خالء 
قانونی داریم

مدیـر اجراییـات شـهرداری کرمانشـاه در گفتگـو با 
خبرنـگار مهر اظهار داشـت: کشـتار غیرمجاز ممنوع 
اسـت و بـا عوامـل آن برخورد و نسـبت بـه معدوم 
بهداشـت،  نماینـدگان  بـا حضـور  سـازی گوشـت 

دامپزشـکی و اتـاق اصنـاف اقـدام می شـود.
شـهبازی افزود: عده ای عرضه مرغ خارج از شـبکه 
را شـغلی بـرای خـود می دانند و با وجـود برخورد و 

متضـرر شـدن باز هم تکـرار می کنند.
مدیر اجراییات شـهرداری کرمانشـاه گفـت: در این 
میـان بـا واحدهـای عرضـه مـرغ زنـده برخـورد و 
نسـبت به پلمـب آنها اقدام می شـود امـا بالفاصله 
فـک پلمب می شـوند و در این راسـتا حکم قانونی 
محکمـی بـرای برخـورد بـا این افـراد وجود نـدارد.

شـهبازی تصریـح کـرد: بـرای برخورد بـا واحدهای 
عرضـه مـرغ سـیار کـه در میادیـن شـهر مسـتقر 
می شـوند از قضـات حکـم برخورد با آنها اخذ شـده 
قـرار اسـت از طریق پلیس راهور نسـبت به توقیف 

آنهـا اقدام شـود.
وی عنـوان کـرد: ایـن افـراد شـاکی خصوصـی هم 
دارنـد زیـرا عـالوه بـر اینکـه مـرغ آنهـا کشـتار روز 
نیسـت همچنیـن تـرازوی آنهـا نیـز ایراداتـی دارد.
ایـن مسـئول بیـان کـرد: مرغ هـای عرضـه شـده 
توسـط وانـت بارهـای یخچـال دار کـه در میادیـن 
اصلی شـهر مسـتقر می شـوند باید برگ قرنطینه و 
تاریـخ انقضا داشـته باشـد کـه البته در بسـیاری از 
مـوارد ایـن اسـناد جعلی اسـت و مرغ آنها کشـتار 

روز نیسـت بنابراین درصدد برخورد با آنها هسـتیم 
و مرغ هـای عرضـه شـده در صورتـی کـه در حـال 

فاسـد شـدن باشـند معدوم می شـوند.
وی افزود: در دو شـیفت صبح و عصر با واحدهای 
عرضـه مـرغ سـیار و زنـده فروشـی ها که خـارج از 
شـبکه نسـبت بـه توزیـع اقـدام می کننـد، برخورد 

می شـود.
شـهبازی گفت: این معضالت بیشـتر در جعفر آباد 
دیـده می شـود و عمدتـًا از ایـن منطقـه بـه دیگـر 
نقـاط سـطح شـهر عرضـه می شـود بـا ایـن حـال 
پـس از هربار پلمب واحدهای زنده فروشـی مرغ، 
آنهـا مجدد نسـبت بـه فک پلمـب اقـدام می کنند 
و بـا وجـود معرفـی این افـراد به دسـتگاه قضائی 
بـا آنهـا اقـدام جـدی انجام نشـده که البتـه مراتب 
بـه صـورت مکتوب بـه فرمانداری اطالع داده شـد.

بهداشت: فرمانداری، راهور و اجراییات 
برخورد نمی کنند

کارشـناس مسـئول بهداشـت محیـط شهرسـتان 
کرمانشـاه در گفتگـو بـا خبرنگار مهر اظهار داشـت: 
وظیفـه برخـورد بـا مشـاغل مزاحـم، دوره گردهـا و 
واحدهـای عرضـه مـرغ خـارج از شـبکه بـر عهـده 

اداره اجراییـات شـهرداری اسـت.
بهمـن خدادادیان افزود: بحث اسـتقرار خودروهای 
عرضـه مـرغ و همچنین میوه فروشـی های سـیار، 
دوره گردهـا و دست فروشـان در میـدان نیایـش 
در چنـد جلسـه بـه اطـالع مسـئوالن رسـید امـا 
متأسـفانه تاکنـون نیروهـای راهنمایـی و رانندگـی 

حضـور نیافته انـد.
کارشـناس مسـئول بهداشـت محیـط شهرسـتان 
کرمانشـاه تصریـح کـرد: این حضور سـبب ازدحام 
و ایجـاد ترافیـک می شـود بـا ایـن حـال از سـوی 
راهـور و اداره اجراییـات برخـوردی انجـام نشـده 

است.
ایـن مسـئول گفـت: همچنیـن مراتـب بـه اطـالع 
فرمانـداری رسـیده بـا ایـن حـال تاکنـون اقدامی 

انجـام نشـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، دود اغمـاض بـا ایـن 
گونـه فعالیت هـا بـه بهانـه بیـکاری تنها به چشـم 
شـهروندانی مـی رود کـه بـه دلیـل درآمـد کـم بـه 
خاطـر چنـد هزار تومـان ارزان تر به ایـن مراکز برای 
تهیـه مایحتـاج پروتئینی خود مراجعـه می کنند و 
برخـورد بیشـتر بـا ایـن افـراد در این ایـام ضرورت 

بیشـتری دارد.

رئیس دانشـکده تغذیه دانشـگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
شسـت و شـوی دسـت و صـورت و یـا وضـو گرفتـن چندیـن 

مرتبـه در روز باعـث مـی شـود بـدن مرطوب و خنک شـود.
امـالح  بـه  بـدن  نیـاز  بـه  اشـاره  بـا  انتظـاری  محمدحسـن 
و پروتئیـن هـا در مـاه رمضـان، اظهـار کـرد: در ایـن ایـام بـا 
شـیوع ویروس کرونا رو به رو هسـتیم و برای تحمل چندین 
سـاعت نخـوردن غـذا و آب، باید مقاومـت بدن افـراد روزه دار 

حفـظ شـود و کمتـر دچـار گرسـنگی و تشـنگی شـوند.
وی بـه روزه داران توصیـه کـرد که از مواد پروتئیـن دار در وعده 
افطـاری اسـتفاده کننـد و در وعـده سـحر نیز از مصـرف غذای 
پـر نمـک بپرهیزند.رئیـس دانشـکده تغذیـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان بر پرهیـز از مصرف ادویه جات تنـد در وعده 
سـحری تاکید کرد و افزود: غذا در وعده سـحری سـاده باشـد 
و تـا جایـی کـه ممکـن اسـت از میـوه و سـبزیجات در وعـده 

سحر اسـتفاده کنیم.
ایـن پزشـک تغذیـه بـا بیـان اینکـه در ایـن روزها بهتر اسـت 
میـوه هایـی که حالت اسـفنجی دارند به عنـوان آنتی بیوتیک 
بـرای بـدن مصـرف شـوند، گفـت: ایـن دسـته از میـوه ها آب 
را در بـدن نگـه مـی دارنـد و بـه تدریـج باعـث تشـنگی مـی 
شـود، درحالـی کـه زیاد خـوردن آب هیـچ فایده ای بـرای رفع 
تشـنگی در طـول روز نـدارد، زیـرا بـدن طی مدت چهـار تا پنج 
سـاعت آب را دفـع مـی کند.انتظـاری ادامـه داد:  اگـر آب را از 
میـوه و سـبزی دریافـت کنیـم ماننـد آب بـرف اسـت کـه بـه 
تدریـج وارد محیـط می شـود، این آب نیز به تدریـج وارد بدن 
مـا مـی شـود.به گفته این پزشـک متخصـص، یکـی از نکات 
مهـم کـه بایـد همـواره در مـاه رمضـان بـه آن اهمیـت داد این 
اسـت کـه نبایـد بـدون سـحری روزه گرفت، زیرا فشـار بسـیار 

زیـادی بـه بـدن وارد می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در وعـده سـحر بهتـر اسـت از مـواد آبـدار 
ماننـد سـاالد و میـوه هـا و البتـه مـواد پروتییـن دار اسـتفاده 
کنیـم، خاطـر نشـان کرد: البتـه نباید در مصرف مـواد پروتئین 
دار زیـاده روی کـرد، زیـرا مـواد پروتئیـن دار آب بـدن را دفـع 

مـی کند.
رییـس دانشـکده تغذیـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان با 
اشـاره بـه اینکـه اهمیـت وعـده سـحری مخصوصـا بـرای آن 
دسـته از افـرادی کـه تـازه وارد سـن روزه گرفتـن مـی شـوند  
بسـیار مهـم اسـت، گفـت: روزه گرفتـن بدون خوردن سـحری 
بـر روی رشـد ایـن افـراد تاثیـر منفـی می گـذارد. انتظـاری با 
اشـاره بـه بلند بـودن روزها در این فصل سـال، توصیـه کرد که 
وعده افطار و شـام جدا نشـود و گفت: بهتر اسـت بعد از افطار 
بیشـتر میوه، سـبزی و چایی خورده شـود. اگر در طول فاصله 
افطـار تا سـحر از مایعات اسـتفاده کنیم، رنـگ ادرار تقریبا زرد 
روشـن می شـود و  اگر رنگ ادرار تیره باشـد اخطار جدی در 
مـورد کـم آبـی اسـت و تحمل چندین سـاعت کم آبـی در این 
شـرایط کرونایـی خطرناک اسـت.وی بـا بیان اینکـه برخی از 
بیمـاران بـا گرفتـن روزه در ایـن مـاه چنـدان مشـکلی ندارند، 
تصریـح کـرد: بـرای نمونه فردی که فشـار خون باالیـی دارد نه 
تنهـا روزه گرفتـن منعـی بـرای او نـدارد، بلکه مفید اسـت، اما 
بیمـاران دیابتـی، کلیوی، قلبـی و عروقی و حتـی کرونا مثبت 
بهتـر اسـت بـرای گرفتـن روزه بـا پزشـک خود مشـورت کنند.
ایـن پزشـک تغذیـه با بیـان اینکه نمی توان نسـخه کلی برای 
همـه نوشـت کـه چـه افـرادی روزه بگیرنـد و یـا روزه نگیرنـد، 
افـزود: پزشـک متخصص می توانـد روزه گرفتن را برای برخی 
افـراد منـع کنـد و یـا حتی بـرای برخی تجویـز کنـد.وی ادامه 
داد: اقـدام موثـری کـه مـی تـوان در ایـن مـاه انجـام داد کـه 
بـه پیشـگیری از ابتـال بـه ویـروس کرونـا نیـز کمک مـی کند 
شسـت و شـوی دسـت و یا وضو گرفتن چندین مرتبه در روز 
اسـت تـا بدن مرطوب شـود و بـه جای از بین رفتـن آب بدن، 
آب وضـو تبخیـر شـود و بدن را خنک کنـد، در عین حال که در 

پیشـگیری از ابتـال به ویـروس نیز مؤثر اسـت.

بـه گفته مسـووالن دانشـگاه علوم پزشـکی جهـرم، از زمان 
شـروع بـه کار اصنـاف، رونـد افزایشـی تعداد مبتالیـان در 
جهـرم شـیب تندتـری به خـود گرفتـه اسـت.این موضوع، 
ایـن شـائبه را مطـرح می کند که در نگاه برخی شـهروندان، 
تابلـوی قرمـز خطـر ایـن بیمـاری دیگـر آن رنـگ سـابق را 
نـدارد و در تصـوری اشـتباه، می تواننـد مثـل قبـل راحت و 
آسـوده و بدون اقدامات پیشـگیرانه در خیابان ها و مغازه ها 
خریـد کننـد. در روزهـای اخیـر تعـداد بیماران بسـتری در 
بخش هـای ویـژه و معمولـی بیمارسـتان جهـرم هـم رو 
بـه افزایـش اسـت؛ بیمارانـی کـه اغلبشـان یا مشـکوک به 
کرونـا هسـتند یـا دچـار مشـکالت تنفسـی.  بـا توجـه به 
آمارهـای وزارت بهداشـت در دوم اردیبهشـت مـاه،دو درصد 
کل مبتالیـان کرونـا در کشـور و ۲5 درصد مبتالیان اسـتان 
فـارس متعلـق بـه جهرم اسـت.این بـه معنای این اسـت 
کـه هـم مسـووالن شهرسـتان بایـد به فکـر چاره باشـند و 
هـم شـهروندان بایـد بـه خاطـر سـالمت خانـواده  خـود و 
جامعـه، طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی و بهداشـت فـردی 
را بیشـتر رعایت کنند.شـهروندان باید در نظر داشـته باشند 
کـه بخش آی سـی یو بیمارسـتان پیمانیه جهـرم حداکثر 
بـرای ۲0 نفـر ظرفیـت دارد.به گفتـه رئیس دانشـگاه علوم 
پزشـکی جهرم، تعـداد افرادی که در گروه هـای پرخطر قرار 
می گیرنـد، در سـطح شهرسـتان بـه هـزاران نفر می رسـد. 
سـالمندان، مـادران بـاردار، مبتالیان به دیابت، فشـار خونی 
هـا و...کـه اگـر زنجیـره انتقـال به آن ها برسـد زندگیشـان 
دچـار مخاطـره شـدیدی می شـود.کادر بهداشـت و درمـان 

هـم ایـن روزها شـرایطی غیـر عـادی را تجربه می کنـد. از 
اسـترس و اضطـراب ابتـال بـه بیمـاری گرفته تا خسـتگی 
ناشـی از کار شـبانه روزی و بـدون اسـتراحت، در حالـی 
افزایـش  حـال  در  روز  بـه  روز  هـم  بیمـاران  تعـداد  کـه 
اسـت. ناگفتـه نماند کـه متاسـفانه علیرغم تمـام اقدامات 
پیشـگیرانه، برخـی از کادر بهداشـتی و درمانـی جهرم، خود 
نیـز بـه ایـن بیماری مبتـال شـده و درد و رنـج آن را تحمل 
می کنند.رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جهـرم در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایرنـا گفـت: بـرای مقابلـه بـا کرونـا ویـروس، 
بیماریابـی یکـی از کارهـای خـوب کارشناسـان مبـارزه بـا 
بیماری هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم بوده کـه این 
مهـم نقـش بسـزایی در پیداشـدن ناقـالن بی عالمـت در 
ایـن شهرسـتان داشـته اسـت.محمد رحمانیان افـزود: در 
راسـتای مقابلـه بـا ایـن ویـروس ناشـناخته فعالیت هـای 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  توسـط  شهرسـتان  در  زیـادی 
جهـرم و بـا همکاری سـایر ارگان هـا در گندزدایی سـطوح، 
اطالع رسـانی و دادن هشـدارهای الزم به شـهروندان جهت 
پیشـگیری از کرونـا ویـروس صـورت گرفت.وی ابـراز کرد: 
همچنیـن توصیه هـای بهداشـتی ماننـد شسـتن مـداوم 
دسـت ها با آب و صابون، اسـتفاده از ماسـک، دسـتکش و 
مـواد ضدعفونی کننـده دسـت و سـطوح و تاکید بـر رعایت 
فاصلـه فیزیکـی بـه شـهروندان شـده اسـت.وی تصریـح 
کـرد: همـکاری رسـانه ها و کانال هـای خبـری شهرسـتان 
بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم نقشـی تأثیرگـذار بـر 
آگاه سـازی و اطالع رسـانی از اخبـار کرونـا در شهرسـتان 

داشـته اسـت کـه توانسـت در پیشـگیری از ایـن بیمـاری 
کمک کننـده باشـد.رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم  
بیـان کـرد: بسـیاری از اصنـاف و کسـبه های شهرسـتان به 
صـورت خودجـوش بـرای مقابله بـا این بیماری خطرسـاز 
و کاهـش تجمعـات و رفت وآمدهـا کـه در انتقـال بیمـاری 
بسـیار تإثیرگـذار اسـت محـل کسـب خـود را بسـتند.وی 
افـزود: بـا وجـود ایـن تمهیـدات و توصیه هـا و هشـدارها, 
شـیوع ایـن بیمـاری در جهـرم روزانه رو به افزایش اسـت.
رحمانیـان گفـت: در روزهـای اخیر بازشـدن برخـی اصناف 
طبـق مصوبه وزارت بهداشـت موجـب رفت وآمدهای زیادی 
در شـهر شده اسـت. تجمعات و شلوغی شهر شیوع انتقال 
ایـن بیمـاری را در شـهر بیشـتر کـرده اسـت.وی یـادآوری 
کـرد: بـا توجـه بـه شـلوغی شـهر و از سـرگیری ترددهـا 
توصیه های بهداشـتی الزم برای پیشـگیری از این بیماری 

بارهـا به فروشـندگان و شـهروندان داده شـده اسـت.

روند افزايشی ابتال به کرونا در جهرم، زنگ 
خطری برای شهروندان

اجرای عملیات روكش 
آسفالت منطقه نفتون

مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان از اجـرای عملیـات 
روکـش آسـفالت گـرم منطقـه نفتـون بـه همـت ایـن شـرکت خبـر داد .مهنـدس 
قبـاد ناصـری در تکمیـل ایـن خبـر اظهـار داشـت : ایـن اقـدام در راسـتای عمـل 
بـه مسـئولیت هـای اجتماعـی صنعـت نفـت و ارایـه خدمـات عـام المنفعـه بـه 
شـهروندان توسـط همـکاران زحمـت کـش مدیریت خدمـات انجام شـد . به گفته 
ی ایـن مقـام مسـئول ، ایـن عملیـات در ادامـه نهضـت خدمـت رسـانی صنعـت 
نفـت بـه شـهروندان و بمنظـور بهـره منـدی شـهروندان و سـاکنین ایـن منطقه ی 
پرجمعیـت شـهری از روکـش آسـفالت سـالم بـه طـول ۲000 متـر و سـطح ۲0000 
متـر مربـع اجـرا گردیـد .الزم بـه ذکر اسـت سـطح آسـفالت خیابان اصلـی منطقه 
نفتـون کـه یکـی از مناطق پرجمعیت شـهری مسجدسـلیمان اسـت طی سـالیان 
اخیـر بدلیـل حفـاری هـای متعـدد دوایر متفرقـه دچـار تخریب و آسـیب دیدگی 
شـدید شـده و تکدرخاطـر و انتقاد شـهروندان را موجب گردیده بـود که با پیگیری 
هـای مهنـدس قبـاد ناصری ایـن پروژه عام المنفعه پس از کسـب بودجه توسـط 
شـرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان عملیاتی شـد و بدین ترتیب یکی 

از دغدغـه هـای چندسـاله شـهروندان ایـن منطقـه مرتفـع گردید .

اصول روزه داری در 
روزهای کرونایی

گزارش

80 درصد دانش آموزان هشترودی عضو شاد شدند
مدیر آموزش و پرورش هشترود گفت: 80 درصد دانش آموزان این شهرستان در برنامه آموزشی شاد عضو شدند.

بهمن اقدمی با تاکید بر تقویت اینترنت برخی از روستاهای شهرستان جهت استفاده دانش آموزان از آموزش های مجازی در 
جمع خبرنگاران افزود: دانش آموزان تمامی مقاطع موظف هستند که این برنامه را روی دستگاه گوشی خود نصب کرده و در 

کالس ها شرکت کرده و از دروس گفته شده استفاده کنند.

آگهی مناقصه
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان 

در نظر دارد پروژه نگهداری فضای سبز، تنظیف و رفت و رب معابر 
محدوده شهر ماهان را بمدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای تایید 

صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آید.

 شرایط مناقصه :
- برآورد اعتبار پیمان مبلغ سی میلیارد ریال و سپرده شرکت در مناقصه 
مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال میباشد.)سپرده شرکت در مناقصه 
بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد بحساب شهرداری ماهان 

میباشد.( 
-دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/2/10 لغایت 99/2/21 در ساعات اداری 

-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/2/23 
امور مالی شهرداری  اسناد و تحویل پیشنهادات واحد  -محل دریافت 

ماهان میباشد. 
-بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/2/24 در محل دفتر شهرداری 

-در صورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری 
نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

میگردد .
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-سایر اطالعات و جزییات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج 
می باشد. 

-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت اول
گواهی انحصار وراثت 

آقای حسـین محسـن بیگـی طغرالجردی 
بشـماره شناسنامه ۳6 باسـتناد شهادتنامه 
و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی 
بشـماره ۱0/4/۹۹ تقدیم این دادگاه نموده چنین اشـعار 
داشـته اسـت که شـادروان مرحوم محمد محسن بیگی 
طغرالجـردی بـه شـماره شناسـنامه ۳080۱4۷۳۳4 در 
تاریـخ ۱۳۹8/۱۲/۱۹ در اقامتـگاه دائمـی خود درگذشـته 

و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتند از:
۱. آقـای حسـین محسـن بیگـی طغرالجـردی فرزنـد 
بهارعلـی بـه شـماره شناسـنامه ۳6 متولـد ۱۳4۱ محـل 

صـدور شناسـنامه زرنـد پـدر متوفـی
۲. خانم کبری محسـن بیگی طغرالجردی فرزند رسـول 
بـه شـماره شناسـنامه ۳۳ متولـد ۱۳4۲ محـل صـدور 

شناسـنامه زرند مـادر متوفی
۳. خانـم مریـم نیـک فـر فرزنـد غالمرضـا بـه شـماره 
شناسـنامه ۳0804۱۹804 متولـد ۱۳8۳ محـل صـدور 

شناسـنامه زرنـد همسـر متوفـی
پـس از تشـریفات قانونی و مالحظـه گواهینامه مالیات 
بـر ارث بشـماره پرونـده ۱0 مورخـه ۹۹/0۲/۲ در وقـت 
فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختـالف کیانشـهر و 
طغرالجـرد بـه تصدی امضا کنندگان زیر تشـکیل و پس 
از مالحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده ۹0۷_ ۹46 و 
۹45 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهی مـی نماید که 
ورثـه درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد شـده در باال 
بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پس 
از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق 
مـی گیـرد. از کل ماتـرک یـک ششـم سـهم پـدر و یک 
ششـم سـهم مادر و یک هشـتم از عین اموال منقول و 
یک هشـتم از قیمت اموال غیرمنقول متوفی به همسـر 

تعلـق مـی گیـرد. م الف 5
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر 
و طغرالجرد

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
اول  شماره۱۳۹860۳۱۹0۹۱00۲۳4۷-۹8/۱۲/06هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زینـب عباسـی 
پاگـدار فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 45۲صادره 
ازجیرفـت  درششـدانگ یک باب مغازه  به مسـاحت 
۳5متـر مربـع پـالک - فرعـی از4۷- اصلـی مفـروز 
یـک  قطعـه  اصلـی   4۷ پـالک  از  شـده  مجـزی  و 
واقـع درعنبرآبـاد اراضـی احمـد ابـاد بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای غالمحسـین پـور 
حـق وردی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
۱5روزآگهـی  فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب  عمـوم 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه 
از  اداره تسـلیم و پـس  اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲4۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/0۲/06 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/0۲/۲۱

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 2615—  ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
1398 مــورخ 98/9/23 تصرفــات خانم/آقــای محمــد حســین یفالــی 
صــادره از اهــواز فرزنــد مهــدی دارای کــد ملــی شــماره 1756721912 
ــع در  ــر مرب ــه مســاحت 129 مت ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــه ی نســبت ب
قســمتی از ششــدانگ پــاک ثبتــی 2690/25 در بخــش 2 اهــواز اخبار 
خروجــی بنــام محمــد حســین یفالــی بصــدور رای گردیــده برابــر مــاده 
ــت  ــزده روز جه ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب 3 قان
ــه تصرفــات  ــا هــر کــس نســبت ب اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد ت
مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار 
نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه 
ــد  ــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماین اداره ثب
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــف اســت ظــرف م ــرض مکل و معت
اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم 
دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهی اســت 
ــر  ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع ــول اعت ــدم وص ــورت ع در ص
مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف: 

5/86
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/6(                      

 )تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/22(
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله          2287

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه در اجــرای قان ــه اینک ــر ب نظ
ــر رای 3321—  ــد ســند رســمی براب ــای فاق اراضــی و ســاختمان ه
1398  مــورخ  98/11/21 تصرفــات عبدالــرزاق منصــوری مهــر شــماره 
شناســنامه 1344 صــادره از اهــواز فرزنــد عبدالعبــاس دارای کــد ملــی 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب شــماره 1752966181 ششــدانگ  یکب
247/50 متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک 2690/876 
باقیمانــده در بخــش2- اهــواز اخبــار خروجــی بنــام عبدالــرزاق 
ــت  ــب در دو نوب ــور مرات ــون مزب ــاده 3 قان ــر م ــر، براب ــوری مه منص
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــوم آگه ــاع عم ــت اط ــزده روز جه ــه پان ــه فاصل ب
هــر کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض 
ــدت دو  ــی بم ــن آگه ــت اول ای ــار نوب ــخ انتش ــد از تاری ــته باش داش
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــتقیمًا ب ــود را مس ــراض خ ــاه اعت م
ــف اســت  ــرض مکل ــد و معت ــت نماین ــواز تســلیم و رســید دریاف اه
ــه  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت ب
ــه  ــم دادخواســت اخــذ و ب ــم و گواهــی تقدی ــی تقدی مقامــات قضای
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــل نماین ــل تحوی ــت مح اداره ثب
ــدام  ــررات اق ــر مق ــت براب ــرر اداره ثب ــد مق ــراض در موع ــول اعت وص

ــف:   5/89 ــود. شــماره م/ال ــد نم ــت خواه ــند مالکی بصــدور س
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/6(                    

 )تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/22(
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آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 3432— 1398  
ــادره  ــور ص ــد پ ــا محم ــای آزیت ــات خانم/آق ــورخ  98/12/5 تصرف م
ــماره 1987633865  ــی ش ــد مل ــد دارای ک ــد احم ــنگرد فرزن از سوس
ــع در  ــر مرب ــاحت 160 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــه ی ــبت ب نس
ــواز   ــی 2620/4490 در بخــش 2 اه ــاک ثبت قســمتی از ششــدانگ پ
اخبــار خروجــی منوچهر،حاجــی خــان ،کریــم و محمــد مهــدی دولتــی 
بصــدور رای گردیــده برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر 
کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتراض داشــته 
باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهواز تســلیم و رســید 
دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از 
ــم  ــی تقدی ــات قضای ــه مقام ــت ب ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــذ و ب ــم دادخواســت اخ ــی تقدی و گواه
ــد  ــراض در موع ــول اعت ــدم وص ــورت ع ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بصــدور ســند مالکیــت خواهــد 

نمــود. شــماره م/الــف: 5/82
)تاریخ انتشار نوبت اول :1399/2/6(                       

)تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/2/22(
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کارگردان: روح هللا حجازی
خالصه:فیلم قصه دختری جوان به نام نورا 
را روایت می کند که از جنگ آسیب دیده 
و برای تامین زندگی در مرز با گاری کار می کند تا اینکه نوجوانی به 

نام مالک عاشق او می شود و زندگی نورا را وارد مرحله ای جدید 
می کند...

فیلم در میان ابرها

فیلم

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

قطرات آب را چون 
لحظات زندگی ارج نهیم

کارگردان: محسن تنابنده
خالصه:به جان نیاز، قصاص بخوای بچه 

رو میگیرم طالقت میدم جان یه دونه 
دخترمونو قسم خوردم که بدونی اینکارو 

میکنم به جان نیاز

فیلم: قسم

 مجری: تنبلی مادر همه بدبختیاست!
پسر عمه زا: باشه به هر حال مادره  احترامش 

واجبه!!

کاله قرمزی

کارگردان: فرزاد موتمن
خالصه:مردی توسط یک زن تبهکار کُشته 

میشود و دو غریبه را به جرم قتل بازداشت 
میکنند. یکی صحنه قتل را ندیده چون 

نابیناست، آن یکی هم فقط صحنه را دیده چون ناشنواست! آنها یک 
صبح تا غروب فرصت دارند که از این مهلکه جان سالم به در ببرند

فیلم: چشم و گوش بسته

هیچ وقت به یه هکر نمیشه گفت نگاه نکن 
چی رو داری هک میکنی چون نصف بیشتر 

لذت کارش به فضولی کردنه!

فیلم : نهنگ آبی

دیالوگفیلمفیلم دیالوگ

صل علی محمد دره تاج االصطفا
صاحب جیش االهتدا ناظم عقد االتقا
بلبل بوستان شرع اختر آسمان دین
کوکب دری زمین دری کوکب سما
تاج ده پیمبران باج ستان قیصران
کارگشای مرسلین راهنمای انبیا

سید اولین رسل مرسل آخرین زمان
صاحب هفتمین قرآن خواجٔه هشتمین سرا

طیب طیبه آستان طایر کعبه آشیان
گوهر کان المکان اختر برج کبریا

منهدم از عروج او قبٔه قصر قیصران
منهزم از خروج او خسرو خطٔه خطا

روی تو قبلٔه ملک کوی تو کعبه فلک
مختلف تو قد هلک معتقد تو قد نجا

شاه نشان قدسیان تخت نشین شهر قدس
ای شه ملک اصطفا وی لقب تو مصطفی

آینٔه سپهر را مهر رخ تو صیقلی
دیده آفتاب را خاک در تو توتیا

خواجوی کرمانی  کتاب 

درباره کتاب:
مرشـد و مارگریتـا را شـاید بتـوان از آثـار شـگفت انگیـز ادبیـات جهان 

بـه حسـاب آورد. در زمانـی کـه ادبیـات فرمایشـی تسـمه از گـرده ی 

ادبیـات شـوروی کشـیده بـود و عرصـه را بر چهـره های درخشـان ادب 

روسـیه شـوروی تنـگ کرده بـود، میخائیـل بولگاکف دوازده سـال آخر 

عمـر خـود را صرف نوشـتن رمانی کرد کـه به زعم بسـیاری از منتقدین 

بـا کالسـیک هـای تاریـخ رمـان پهلـو می زنـد و بـی تردیـد در زمره ی 

درخشـان ترین آثار ادب تاریخ روسـیه به شـمار می رود. واضح اسـت 

کـه در فضـای ادبـی خفتـه ی دوران اسـتالین اثری بدیع چون مرشـد 

و مارگریتـا حـق حیـات نداشـت و ربـع قرن طول کشـید تـا باالخره در 

سـال ۱۹65 زمامـداران شـوروی پـس از حذف بیسـت و پنج صفحه از 

متـن کتـاب آن را در تیـراژ محـدودی چـاپ کردنـد. کتـاب با اسـتقبال 

کـم نظیـر مـردم شـوروی مواجـه شـد؛ بـه خاطـر تیـراژ کم، جلسـات 

قرائـت عمومـی تشـکیل مـی شـد. کتـاب فـورا بـه یکـی از داغ تریـن 

کاالهـای بازار سـیاه شـوروی بدل گردید. طولی نکشـید کـه متن کامل 

و سانسـور شـده ی مرشـد و مارگریتـا بـه بسـیاری از زبـان هـای زنده 

ی دنیا ترجمه شـد و حیرت و تحسـین منتقدین را برانگیخت؛ صدها 

رسـاله و کتـاب و مقالـه در بـاب جوانـب گوناگـون مرشـد و مارگریتـا 

چـاپ شـد. حتی منتقدین رسـمی شـوروی باالخـره به اهمیـت و ارج 

بولگاکف اعتراف کردند و مقاالتی در نقد و سـتایش مرشـد و مارگریتا 

و دیگـر آثار او نوشـتند.

مرشـد و مارگریتا سـاختی به غایت بدیع دارد. رمان از سه داستان 
مختلـف تشـکیل شـده کـه گاه بـه گاه درهـم تنیـده می شـوند و 
باالخـره در پایـان کتـاب بـه وحدتـی ارگانیـک مـی رسـند. شـرح 
وقایع سـفر شـیطان به مسـکو، سرنوشـت پونتیـوس پیالطس و 
تصلیب مسـیح و داسـتان عشق مرشـد و مارگریتا اجزاء سه گانه 
ی رمان هسـتند. این داسـتان ها در دو زمان تاریخی مختلف رخ 
می دهند: یکی زمان عیسـی مسـیح در اورشـلیم و دیگری زمان 
حکومـت اسـتالین در مسـکو. وقایع زمـان اورشـلیم از صبح چهار 
شـنبه ی هفتـه ی عیـد فصـح مـی آغازد و تـا غروب شـنبه ادامه 
دارد. وقایـع اصلی داسـتان های مسـکو نیز حدود هفتاد سـاعت، 
یعنـی از بعدازظهـر چهارشـنبه تـا صبح یکشـنبه را در بـر می گیرد.

مرشد و مارگاریتا
نویسنده: میخائیل بولگاکف

انتشارات: فرهنگ نشر نو

  نیا که به پایان برسد

 دنیایی دیگر خواهند ساخت

 و خنده تـو

 جای آفتاب را خواهد گرفت.

رسول یونان

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان
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اگهي مزايده عمومي يک مرحله اي
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

میزان برآورد اولیه هرمترمربع موضوع مزایدهردیف
اجاره ماهیانه  )ریال(

كل مبلغ برآورد اجاره 3 
سال  )ریال(

مبلغ تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

شماره مزایده

واگذاری نگهداری و بهره برداری 1
از تابلوهای تبلغاتی

1-1-م-۲5.000۳6۷.4۱0.000۱8.۳۷0.50099-2

نوع تضمین: ضمانت نامه بانكی – واریز نقدی
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشانی

مهلت دریافت اسناد :از دو شنبه 99/02/08  تا  روز  شنبه 99/02/13 ساعت 08:00 
مهلت تحویل پیشنهادات : از  شنبه 99/02/13 تا ساعت 12 روز دو شنبه 99/02/22

محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاكت های ضمانت نامه شركت در فرایند ارجاع كار  و پاكت ب به دبیر خانه حراست اداره كل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوری اسالمی بعد از پل راه آهن روبروی سالن ورزشی فجر

زمان و مكان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 08:30 روز سه شنبه 99/02/23 واقع در اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان سایر اطالعات و جزئیات 
مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.

آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد  .
هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده میباشد.

روابط عمومی مديريت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

مديريت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان و شعب تابعه

آگهی مناقصه امور حمل و نقل

مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد 8 دســتگاه خــودرو مــورد 
ــق اشــخاص حقوقــی و  ــق مناقصــه عمومــی و از طری ــاز خــود و شــعب تابعــه را از طری نی
ــه  ــذا از کلی ــد . ل ــن نماین ــل تامی ــرح ذی ــه ش ــرایط ب ــد ش ــل واج ــل و نق ــات حم موسس
اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط و موسســات حمــل و نقــل مجــاز دعــوت بعمــل می آیــد 
ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ــه ، ب ــرکت در مناقص ــه ش ــل ب ــورت تمای در ص
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و شــرایط 

شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد.

نام دستگاه مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان
موضوع مناقصه : تامین 8 دستگاه خودروی سمند ، پژو 405 و پارس مدل 95 به باال با راننده

تضمیــن شــرکت در مناقصــه : مبلــغ 200/000/000 ریــال در قالــب ضمانتنامــه بانکــی ) بجــز بانــک کشــاورزی (، چــک 
تضمینــی و یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 731521160 نــزد بانــک کشــاورزی

4_متقاضیــان بایســتی ظــرف مهلــت پنــج روز از تاریــخ انتشــار آگهی بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد شــرکت در مناقصــه اقــدام و حداکثر تــا تاریخ

22 / 2 / 99 نسبت به بارگذاری پیشنهادات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.
5-پــاکات و پیشــنهادات ارائــه شــده در ســامانه در تاریــخ 23 / 2 / 99 راس ســاعت 9 صبــح در محــل مدیریــت شــعب 

بانــک کشــاورزی بازگشــایی و مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت .
بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول

 شــنبه 6 اردیبهشــت ۱۳۹۹     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱۷۱۳

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
محمدرضا وزیری نسب 

 جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه
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