
پیام نوروزی مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

پیشاشیپ نوروزاتن پیروز و ره روزاتن نوروز باد

  با درود و تحیت
بــه اســتقبال اولیــن بهــاری مــی رویــم کــه گل ســر ســبد بســتان اخــاص و بندگــی، آزادگــی وآزادمــردی و اســطوره شــجاعت و شــهامت، 

آســمانی شــده اســت امــا روح بلنــد و مطهــرش شــاهد و ناظــر ماســت.
اکنــون کــه بــاد بهــاری، وزیــدن گرفتــه و انبــوه شــکوفه هــا بــه میمنــت رجعــت ربیــع دیگــری خنــده کنــان، عطــر و رایحــه خوشــایند 
در مشــام هســتی پاشــیده انــد، شــادکامی و کامرانــی، کثــرت رزق، صحــت و ســامتی، پیــروزی و بهــروزی را قریــن جــان و تــن اهالــی 
ــه  ــار ب ــان و همچنیــن جامعــه ســترگ صنعتــی ایــن دی ــران زمیــن، شــهر صنعــت و معــدن ،ســیرجانیان مهرب محتــرم دارالحســین ای

خصــوص کارکنــان تاشــگر و ارزنــده شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن آرزومنــد بــوده.
از بــارگاه معنــوی خداونــد ســبحان، در ســال ۱۳۹۹ هجــری خورشــیدی، بهتریــن نعمــت هــا را بــه همــراه بــی شــمار ســتارگان رحمــت 

پــروردگار کــه زیبنــده فضائــل وجودتــان باشــد را در حــق یکایــک شــما ســروران گرامــی مســئلت دارم.
علی اکبر پوریانی-مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی...
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی...

بحران کرونا و تحسین 
»مشت آهنین چینی«
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ــواردی  ــاف م ــر خ ــا ب ــن چینی ه ــت آهنی ــار مش ــن ب ــا ای تفاق
ــدان  ــش در می ــه پی ــات 3 ده ــرکوب اعتراض ــون س ــی چ تاریخ

"تیان آن مــن" پکــن، تحســین جهانیــان را برانگیختــه اســت
ــروس  ــی اول و دوم، وی ــای جهان ــد از جنگ ه ــوان بع ــاید بت  ش
ــا را تنهــا پدیــده عالمگیــری دانســت کــه طــی بیــش از 75  کرون
ــاخته  ــود س ــر خ ــان را درگی ــورهای جه ــه کش ــته هم ــال گذش س

اســت.
ایــن ویــروس جهــش یافتــه جدیــد تاجــدار، خــواب و خــوراک و 
نظــام معمــول و مالــوف مــردم دنیــا را بــه هــم زده و بســیاری را بــا 

تــرس و وحشــت در خانه هایشــان قرنطینــه کــرده اســت.
ــن یــک  ــا ای ماجــرا بســیار شــبیه درام هــای ســینمایی اســت ام
واقعیــت اســت؛ " پاندمــی" )عالمگیــری( ویــروس کرونــا و 
صدمــات انســانی و اقتصــادی گســترده و پردامنــه آن بــر جوامــع 

ــم. ــرب عال ــا غ انســانی از شــرق ت
چیــن کــه منشــا ایــن ویــروس شــناخته شــده اســت تــا حــدود 
زیــادی پــس از 3 مــاه مبــارزه ســخت و نفســگیر بــا ایــن ویــروس 
در نهایــت توانســت دامنــه شــیوع آن را مهــار کــرده و ایــن غــول 
را دوبــاره بــه داخــل چــراغ جــادو ببــرد؛ هــر چنــد کــه نحــوه رفتــار 
ــغول  ــمندان مش ــت و دانش ــناخته اس ــوز ناش ــروس هن ــن وی ای
تحقیــق و شــناخت بیشــتر روی آن هســتند و بــر همیــن اســاس 
بــا اطمینــان قطعــی نمی تــوان ازپایــان یافتــن کار ایــن ویــروس 
در چیــن ســخن بــه میــان آورد؛ امــا آن گونــه کــه از شــواهد عینــی 
پیداســت، دولــت چیــن پــس از 2 مــاه قرنطینــه ســفت و ســخت 
مرکــز شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان "هوبــی"، مــوارد ابتــا و مرگ 
ــروس را تک رقمــی کــرده اســت  ــن وی ــد ناشــی از ای ــر جدی و می
ــا بهبــود و مرخصــی بیمــاران، بســیاری از مراکــز ویــژه درمــان  و ب
و بســتری بیمــاران کرونایــی را در اســتان "هوبــی" تعطیــل کــرده 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه فتیل ــت ک ــدان معناس ــت.این ب اس
ــی  ــن در حال ــت و ای ــده اس ــیده ش ــن کش ــن پایی ــد در چی جدی
اســت کــه پاندمــی ایــن ویــروس در ســطح جهانــی تــازه در آغــاز 
راه خــود اســت و قــاره ســبز اروپــا بنــا بــه اعــام ســازمان بهداشــت 
جهانــی حــاال تبدیــل بــه مرکــز جدیــد شــیوع ایــن بیمــاری شــده 

انس طا         1.492.210

مثقال طا     25.550.250

گرم طای 18  5.885.192

گرم طای 24   7.846.200

بهار آزادی      58.500.000

امامی          59.210.000

نیم       30.600.000

ربع         17.500.000

گرمی       9.680.000

دالر             156.390

یورو         173.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
9 تا  20دنبال کنید

۱۲ میلیون شاغل در معرض آسیب از کرونا
تحلیل وضعیت بازار کار در دوران شیوع کرونا در کشور نشان می دهد بخش خدمات بیشترین آسیب را می بیند
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زلزله آسیبی به بناهای 
تاریخی هرمزگان وارد 

نکرده است
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان گفت: »زلزله بامداد روز 
گذشته آسیبی به بناهای تاریخی 

استان وارد نکرده است.«

افزایش تعداد 
آتش سوزی های 

جنگلی در سال ۹۸
فرمانده یگان حفاظت منابع 

طبیعی ضمن بیان اینکه امسال 
آتش سوزی  در جنگل نسبت 

به سال های قبل افزایش یافته 
است، گفت: توصیه ما به همه 
این است که نوروز امسال در 

خانه بمانند.
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یادداشت  مهمان
مازیار آقازاده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1693

سه شنبه 27 اسفند 1398
  قیمت 500 تومان
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صادرات ۷۳میلیون دالر 
صنایع دستی تهران

بر اساس اعالم معاونت صنایع دستی استان تهران 
در سال ۹۸ بیش از ۷۳ میلیون دالر صنایع دستی توسط هنرمندان 

استان تهران صادر شده است.

روحانی:

مردم همچنان در خانه 
نند بما

لینک خرید نسخه الکترونیک

افزایــش  و  ویــروس  ایــن  باشــیوع گســترده 
ــی رســد  ــر م ــه نظ ــا در خصــوص آن، ب ــی ه نگران
ــت،  ــهری نیس ــی ش ــات ضدعفون ــزی از عملی گری
ــی  ــت م ــط زیس ــان محی ــان کارشناس ــن می در ای
ــا رعایــت  ــد ب ــر بای ــی کــردن معاب ــد؛ ضدعفون گوین
ــود. ــام ش ــت انج ــط زیس ــت از محی ــل حفاظ اص
بــه  شــهرهای کشــور  بیشــتر  روزهــا کار  ایــن 
ــی کشــیده اســت، ماموریــن شــهرداری و  ضدعفون
نیروهــای آتــش نشــانی مشــغول ضدعفونــی شــهر 
از ویــروس کرونــا هســتند کــه گفتــه مــی شــود از 

ــی رود. ــاال م ــهرهایمان ب ــول ش ــر و ک س
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ماده اصلی استفاده شده در ضدعفونی 
سطح شهر، آب ژاول است
 که استفاده از آن در کنارفضای 
سبز و حتی سطح درختان موجب 
نگرانی هایی شده است

ضدعفونی کردن 

شهرها نبایید صدمه 

به درختان بزند

45 و

اســت.
ــیوع  ــر ش ــران از نظ ــت ای ــز وضعی ــه نی در خاورمیان
گســترده ایــن ویــروس وخیم تــر از دیگــر کشــورهای 
منطقــه بــه نظــر می رســد و در قــاره آمریکا و اســترالیا 
هــم شــیوع ویــروس آغــاز شــده و نگرانی هــای 

زیــادی را ســبب شــده اســت.
ــا پاییــن کشــیدن فتیلــه ویــروس  حــاال چینی هــا ب
ــای  ــاهده تاش ه ــال مش ــان در ح ــور خودش در کش
جهانــی بــرای مهــار ویــروس هســتند و تجربــه 

ــا  ــد؛ سیاســت "مهــار ب خــود را نیــز پشــت ســر دارن
ــه  ــه و مســامحه" ک ــدون ماحظ ــن و ب مشــت آهنی
اتفاقــا ایــن بــار مشــت آهنیــن چینی هــا بــر خــاف 
مــواردی تاریخــی چــون ســرکوب اعتراضــات 3 دهــه 
پیــش در میــدان "تیان آن مــن" پکــن، تحســین 
جهانیــان را برانگیختــه اســت و کســی از چیــن بابــت 
ــن در ســرکوب  ــری سیاســت مشــت آهنی ــه کارگی ب
ویــروس کرونــا انتقــاد نمی کنــد بلکــه بــه نظــر 
می رســد دموکراســی های غربــی کــه در آغــاز مســیر 

ــر  ــار ب ــن ب ــتند، ای ــا هس ــروس کرون ــا وی ــارزه ب مب
ــت های  ــود از سیاس ــی خ ــای تاریخ ــاف انتقاده خ
اســتبدادی و ســرکوبگرایانه حــزب حاکــم کمونیســت 
چیــن، بــا رشــک و تحســین بــه الگــوی مدیریتــی و 

ــد. ــن می نگرن ــی چی حکمران
دولت هــای غربــی کــه خــود را مبــدع و مــروج 
ــرای  ــد ب ــک می دانن ــی و دموکراتی ــای لیبرال الگوی ه
ــات  ــکات و ماحظ ــا مش ــروس کرون ــا وی ــارزه ب مب
زیــادی دارنــد.در اولیــن تاطمــات ناشــی از ورود 

ــا  ــه ایــن کشــورها ) از اســترالیا گرفتــه ت ویــروس ب
همــه کشــورهای اروپایــی و ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــای  ــود و در صف ه ــوم خ ــا هج ــردم ب ــادا( م و کان
ــد  بســیار طوالنــی قفســه فروشــگاه ها را غــارت کردن
و تصاویــر نــه چنــدان خوشــایندی از زد و خــورد 
و درگیــری مــردم "تربیــت یافتــه در نظام هــای 
ــتمال  ــتر "دس ــد "رول " بیش ــر چن ــک" س دموکراتی
توالــت" بــه جهــان مخابــره شــد.این در حالــی اســت 
ــت در  ــتبدادی، دول ــت و اس ــن کمونیس ــه در چی ک

ــی  ــه تمام ــی تهی ــم خاص ــا نظ ــه ب ــق قرنطین مناط
مایحتــاج اولیــه و روزمــره زندگــی مردم را بــه بهترین 
نحــو ممکــن بــر عهــده گرفــت و مــواد غذایــی نزدیک 
بــه 80 میلیــون نفــر را در طــول هفته هــا قرنطینــه در 
اختیــار آنهــا قــرار داد.در کشــورهای غربــی امــا هنــوز 
دربــاره اســتراتژی و نحــوه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 
اجماعــی حاصــل نشــده اســت و ایــن در حالی اســت 
کــه ضریــب شــیوع ویــروس به صــورت تصاعــدی در 

حــال رشــد اســت.
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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۱۲ میلیون شاغل در معرض آسیب از کرونا
تحلیل وضعیت بازار کار در دوران شیوع کرونا در کشور نشان می دهد بخش خدمات

 بیشترین آسیب را می بیند

کرونا بخش های مختلف کشور از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است

گزارش ها حاکی از آن اسـت که بیشـترین 
آسـیب شـیوع کرونـا روی بخـش خدمات 
خواهـد بود که سـهم حـدود 50 درصدی در 
اشـتغال دارد؛ چراکـه ایـن بخـش، آخرین 
حلقـه زنجیـره تولیـد اسـت و بیشـترین 

مواجهـه با افـراد و خانـوار را دارد.
3 روز دیگـر کـه بگـذرد، تقریبـا یـک ماه از 
زمـان اعـام اولیـن خبـر مربـوط به شـیوع 
ویـروس کرونـا در کشـور می گـذرد؛ اتفاقی 
بسـیاری  گذشـته  روز   26 مـدت  در  کـه 
اغلـب  و  داده  قـرار  هـدف  را  مشـاغل  از 
کسـب وکارها را به تعطیلی کشـانده اسـت.
در ایـن شـرایط، بـا شـیوع ویـروس کرونـا 

و نگرانـی مـردم از ورود بـه اماکـن عمومی 
و...  خدماتـی  مراکـز  فروشـگاه ها،  نظیـر 
بـا  و کسـب وکارها  مشـاغل  از  بسـیاری 
کاهـش تقاضا و فـروش کاالهـا و خدمات 
نظـر می رسـد  بـه  خـود مواجـه شـده اند. 
در ایـن میـان بیشـترین آسـیب را بخـش 
خدمـات و زیربخش هـای آن در مقایسـه 
بـا سـایر بخش هـا و اقتصـاد شـهری در 
مقایسـه با اقتصاد روسـتایی و نیز کارگران 
گروه هـای  و  کارفرمایـان  بـا  مقایسـه  در 
آسـیب پذیر و شـاغل در بخش غیررسـمی 
خانوارهـا  سـایر  بـا  مقایسـه  در  شـهری 

متحمـل خواهنـد شـد.
بخـش  در  می دهـد  نشـان  گزارش هـا 
کشـاورزی بـا توجه بـه ویژگی هـای خاص 
اقتصـاد روسـتایی و مدنظـر قـرار دادن این 

نکتـه کـه فصـل موثـر کشـت وکار در اغلـب 
روسـتاهای کشـور هنـوز شـروع نشـده و 
ممکـن اسـت بـا شـروع فصل گرم شـیوع 
ویـروس کرونـا تـا حـدودی متوقـف یا کم 
شـود و در صـورت شـروع فصل کشـت نیز 
عـدم  بـه جهـت  فعالیت هـای کشـاورزی 
معمـوال  عمومـی،  مکان هـای  در  تمرکـز 
متوقـف نمی شـوند، بـه نظـر می رسـد ایـن 
شـیوع کرونـا  تبعـات  از  چنـدان  بخـش 
بنابرایـن  دیـد.  نخواهـد  جـدی  آسـیب 
در صـورت مشـاهده بـروز تبعـات شـیوع 
ویـروس در ایـن بخـش، سیاسـت گذاری 
حمایتـی دولـت عمدتـا می توانـد در قالـب 
تاخیر در سررسـید تسـهیات بانکی مدنظر 

گیرد. قـرار 
در بخـش صنعـت نیـز احتمـاال عمـده آثار 

هزینه هـای  کاهـش  بـه  مربـوط  کرونـا 
مصـرف بخـش خصوصـی باشـد. بـا ایـن 
وجـود، کارشناسـان اعتقـاد دارنـد اعمـال 
سیاسـت های حمایتـی در قالـب تاخیر در 
سررسـید تسـهیات بانکـی و مالیاتـی در 
برخـی بخش هایـی که بیشـترین آسـیب 
را از کاهـش خریـد داشـته اند، می توانـد 

باشـد. موثر 

وضعیت شاخص های اقتصادی
براسـاس اعـام مرکـز آمـار ایـران، رشـد 
اقتصادی در 9 ماهه نخسـت سـال 1398 
در حـدود منفـی 7.6 درصـد بـوده و رشـد 
اقتصـادی بـدون نفـت نیـز تقریبـا صفـر 
بـوده اسـت. همچنیـن نرخ تـورم نقطه به 
نقطـه نیـز در پایـان بهمن مـاه 25 درصـد 
اسـت کـه  حالـی  در  ایـن  اسـت.  بـوده 
دولـت بـه لحـاظ منابـع در تنگنا قـرار دارد 
و کسـری بودجه دولت، یکـی از معضات 
 1399 سـال  بـرای  ایـران  اقتصـاد  مهـم 
هزینه هـای  شـرایطی،  چنیـن  در  اسـت. 
و  اپیدمـی کرونـا  اثـر  در  شـده  تحمیـل 
آن،  از  ناشـی  تولیـد  همچنیـن کاهـش 
می توانـد اقتصـاد را بـا کاهـش اشـتغال، 
اقتصـادی  رشـدهای  و  باالتـر  تـورم 
پایین تـر مواجـه کنـد. بـه عبارتـی، از بین 
یـا کاهـش  و  مشـاغل  از  برخـی  رفتـن 
بخش هـا،  از  برخـی  در  درآمـد  شـدید 
باعـث کاهـش رشـد اقتصادی می شـود و 
از طـرف دیگـر، برخی مشـاغل دیگر مانند 
تولیـدات مـواد بهداشـتی و... در ایـن بازه 

زمانـی رشـد باالیـی خواهنـد داشـت.

وضعیت نرخ بیکاری و 
اشتغال

آخریـن گـزارش مرکـز آمـار ایـران درباره 
وضعیـت شـاخص های بـازار کار در فصل 
پاییـز 1398 بیانگـر آن اسـت کـه که نرخ 

بیـکاری در پاییـز 1398 بـه 10.6 درصـد 
رسـیده اسـت که نسـبت به پاییـز 1397، 

1.2 درصـد کاهـش را نشـان می دهـد.
همچنین براسـاس آخرین گـزارش مرکز 
آمـار، تعـداد شـاغان حـدود 24 میلیون 
شـده  اعـام  نفـر   94 و  هـزار   446 و 
اسـت کـه بخـش خدمـات، سـهم حـدود 
50 درصـدی در بخـش اشـتغال داشـته 
اسـت. سـهم صنعـت نیـز 32.9 درصـد و 
بخـش کشـاورزی نیـز 17.1 درصـد بـوده 
اسـت. به عبارتـی، تعداد شـاغان بخش 
خدمـات 12 میلیـون و 222 هـزار و 984 
 31 و  میلیـون   9 صنعـت  بخـش  نفـر، 
هـزار و 75 نفـر و بخـش کشـاورزی 4 
میلیـون و 190 هـزار و 304 نفـر گـزارش 

است. شـده 

آسیب کرونا به اشتغال خدمات
برمی آیـد،  تحلیل هـا  از  کـه  آن طـور 
بیشـترین آسـیب شـیوع کرونـا بر بخش 
خدمـات خواهـد بود که سـهم حـدود 50 
ایـن  چراکـه  دارد؛  اشـتغال  در  درصـدی 
تولیـد  زنجیـره  حلقـه  آخریـن  بخـش، 
افـراد و  بـا  بیشـترین مواجهـه  اسـت و 
خانـوار را دارد. بنابرایـن با کاهش مراجعه 

خانوارهـا بـرای دریافت خدمـات و کاالها، 
ایـن بخـش وارد  بـه  بیشـترین آسـیب 
می شـود. به ویـژه اینکـه شـیوع ویـروس 
کرونا در ماه پایانی سـال و شـروع سـال 
جدیـد اتفـاق افتـاده که بیشـترین حجم 
گـردش مالـی بخش خدمـات در اقتصاد 
ایـران طـی یک مـاه پایانی سـال و اولین 
مـاه شـروع سـال جدیـد رخ می دهد. در 
نشـان  آمـاری  بررسـی های  زمینـه  ایـن 
 222 و  میلیـون   12 حـدود  از  می دهـد 
هـزار نفر شـاغل بخش خدمـات، در حال 
حاضـر حـدود 42 درصـد از آنـان، یعنـی 
نزدیـک بـه 5 میلیـون و 100هـزار نفـر، در 
بنگاه هـای بخـش خدمـات و 58 درصـد 
)7 میلیـون و 89 هـزار نفـر( نیـز دارای 
هسـتند. خانگـی  و  شـخصی  مشـاغل 

در حـوزه مشـاغل خدماتـی بنگاه هـا یـا 
کارگاه هـا، بررسـی داده های آمـاری مرکز 
آمـار ایـران نشـان می دهد بین 31 رشـته 
فعالیـت، بیـش از 39 درصـد یـا معـادل 
دو میلیـون نفر از کل شـاغان کارگاه های 
خرده فروشـی ها  بخـش  در  خدماتـی 
و  موتـوری  نقلیـه  وسـایل  جـز  )بـه  

موتورسـیکلت( شـاغل هسـتند.

ته
نک

کارشناسـان بـازار کار معتقدنـد نگرانـی برای حفظ اشـتغال در این 
شـرایط شـیوع کرونـا بیشـتر شـده اسـت. بر ایـن اسـاس، دولت 
هـم بایـد از فعالیت بنگاه هـا و هـم از کارگران حمایـت کند.نایب 
رییـس اتـاق بازرگانـی ایران نیـز می گویـد؛ مسـوولیت اجتماعی 
فعـاالن بخش خصوصـی و جامعه کارفرمایی کشـور، در این زمانه، 
تمرکـز بـر محافظت از بدنـه نیروی انسـانی بنگاه ها و تـاش برای 
پرهیـز از تعدیـل گسـترده نیروی انسـانی اسـت تا عـاوه بر حفظ 
پایـداری بـازار کار، کشـور در برابـر آسـیب های اجتماعی ناشـی از 
گسـترش فقر و بیکاری محافظت شود.حسـین ساح ورزی عنوان 
می کنـد؛ حاکمیـت و نیروهـای صنفـی و اجتماعـی دخیـل در 
تعییـن شـرایط روابـط کار باید بـا پرهیز از حرکت های پوپولیسـتی 
و عوام فریبانـه در طـرح پیشـنهادات مربـوط بـه تعییـن حداقـل 
دسـتمزد و سـایر عوامـل موثر بـر بهای تمام شـده نیـروی کار، به 

حفـظ پایـداری بازار کار کشـور کمـک کنند.

گزارش

پیام خبر

سنا
 ای

س:
عک

»فریبرز رییس دانا« درگذشت
فریبرز رییس دانا نویسنده و اقتصاددان صبح روز گذشته در بیمارستان درگذشت.

سنا
 ای

س:
عک

کـرد  تأکیـد  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
بیولوژیـک  دفـاع  بخـش  تقویـت  کـه 
کشـور آمادگـی بـرای پدافنـد غیرعامـل 

اسـت. ناپذیـر  اجتنـاب  ضرورتـی 
سـید ابراهیم رئیسـی در آخرین جلسه 
شـورای عالی قـوه قضاییه در سـال 98 
عملکـرد  بررسـی  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا 
و  سـال گذشـته  در  قضایـی  دسـتگاه 
ارائـه گـزارش آن به مردم اظهار داشـت: 
بـه  را  امسـال  رهبـری  معظـم  مقـام 

نامگـذاری  تولیـد  رونـق  سـال  عنـوان 
کردنـد و همـه دسـتگاه ها از جملـه قوه 
قضاییـه خـود را موظف به تـاش برای 

تحقـق ایـن شـعار می دانسـتند.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان ایـن کـه 
همـکاران قوه قضاییه در سراسـر کشـور 
و سـازمان های وابسـته، اقدامات بسیار 
خـوب و قابـل تقدیـری در حمایـت از 
کارآفرینـان و سـرمایه گـذاران و رونـق 
تولیـد و رفـع موانـع آن انجـام دادنـد، 

یکـی از موانـع تولید را فسـاد عنوان کرد 
و گفـت: دسـتگاه قضایی در طول سـال 
ارزشـمندی در جهـت  گذشـته حرکـت 

مبـارزه بـا فسـاد انجـام داده اسـت.
رئیسـی بـا بیـان این که رونـق تولید در 
کشـور یک راهبرد اسـت، افـزود: صدها 
کارخانـه و کارگاه از رونـق افتـاده بودنـد 
یـا در آسـتانه تعطیلی قرار داشـتند، اما 
بـا تـاش همـکاران مـا در دادسـراها و 
دادگسـتری ها بـه ویـژه در 6 مـاه اخیر 
مشـکات شـان برطرف شـد و بار دیگر 
بـه چرخه تولید بازگشـتند کـه این روند 
باعـث افزایـش اشـتغال و جلوگیری از 

بیـکاری کارگران شـد.     

اعطای مرخصی به ۸۳ هزار 

زندانی حرکتی جهادی بود

رییس جمهور:
مردم همچنان در خانه بمانند

رئیـس جمهـور بـا قدردانـی از تـاش هـای بـی وقفـه تمامـی کادر درمانی کشـور 
بـرای مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا، آمارهـا و ارقـام رونـد مبـارزه بـا بیمـاری کرونا در 
کشـور را امیدوارکننـده دانسـت و تاکیـد کـرد: بـه مـردم توصیه می کنـم همچنان 
در خانـه بماننـد و در صـورت ضـرورت بـرای خـروج از منزل،همـه پروتـکل هـای 

بهداشـتی را رعایـت کنند.
حجـت االسـام و المسـلمین حسـن روحانـی روز دوشـنبه در جلسـه سـتاد ملی 
مدیریـت بیمـاری کرونا که همزمان اسـتانداران سراسـر کشـور نیـز از طریق ویدئو 
کنفرانـس در آن مشـارکت و حضـور داشـتند، بـا بیـان اینکـه بـرای پیـروزی بـر 
ایـن ویـروس خطرنـاک، بسـیج عمومـی و تاش جمعـی و همگانی ارزشـمندی 
شـروع شـد و ادامـه مـی یابـد، گفـت: وزارتخانه های بهداشـت و کشـور از فردا در 
خروجـی هـای جـاده هایـی کـه اعـام مـی کننـد، مـردم را از لحـاظ تب سـنجی 
کنتـرل خواهنـد کـرد. در اینجـا بـاز هم تاکیـد می کنم مقـام معظـم رهبری لطف 
کردنـد و قرارگاهـی را مقـرر کردنـد کـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح، فرماندهی آن 
قـرارگاه را بـر عهـده دارد، مـا سپاسـگزاری می کنیـم هـم از شـخص ایشـان و هم 
از همـه نیروهـای مسـلح کـه همیشـه در همه ابتاهـا و سـختی ها در صف مقدم 
بودنـد و تـاش و کوشـش کردند، در این حادثه هم وارد صحنه شـدند و الحمدهللا 
گزارشـی که در این جلسـه داده شـد اینکه بخشـی از تخت های بیمارسـتانی آنها 
فعـال شـده و نقاهت گاه هایـی کـه آنها ترتیب دادند، شـروع و فعال شـده اسـت.

سیاست

آموزش و 
پرورش

جامعه

جامعه

تحریم های آمریکا، سالمت زنان ایران را 
به خطر انداخته است

افزایش 4 تا 6 هفته ای سال تحصیلی پس از بازگشایی

کارگران و کارمندان در صورت ابتال
 به کرونا، می توانند درخواست دیه کنند

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش جنگی گرفته است

رییس فراکسـیون زنان مجلس 
بنیـاد  رییـس  بـه  پیامـی  در 
جهـان،  زن  سیاسـی  رهبـران 
بـا تاکیـد بـر کمبـود امکانـات 
بهداشـتی و پزشکی ناشـی از تحریم های غیرقانونی، گفت: 
ایـن موضـوع عـاوه بـر تهدید سـامت جسـمانی زنـان و 
دختـران ایـران، سـامت روان آنها را با تهدیـد جدی مواجه 
کـرده اسـت. فریـده اوالد قباد در پیامی خطاب به سـیلوانا 
کـوچ مهریـن رییـس بنیـاد رهبـران سیاسـی زن جهـان 
خواسـت که در این شرایط سـخت و بحران جهانی، رهبران 
سیاسـی زنـان به عنوان شـبکه جهانـی سیاسـتمداران زن 

بـه وظیفـه خطیـر خـود درخصـوص زنان عمـل کـرده، و با 
انعـکاس صدای ایرانیان خواسـتار رفع سـریع تحریم های 
غیـر بشردوسـتانه، ظالمانـه و خصمانـه آمریکا علیـه مردم 
ایـران شـوند.   وی بـا بیـان اینکـه شـیوع ویـروس کرونا، 
بـه یـک نگرانـی عمومـی بین المللی تبدیل شـده اسـت و 
بـر بیشـتر جوامـع از جملـه جمهوری اسـامی ایـران تاثیر 
گذاشـته اسـت، گفـت: ایـن بیمـاری همه گیـر خطرنـاک، 
عـاوه بـر تاثیرات مضر بر سـامت، اثرات ثانویه بر توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعـی جوامع دارد. بر همین اسـاس، مهار 
آن نیازمنـد تاش هـای هماهنـگ و اقدامـات مشـترک 

است.  

 6 تـا   4 افزایـش  از  آموزش وپـرورش  وزیـر 
هفتـه ای سـال تحصیلـی پـس از بازگشـایی 

داد. خبـر  مـدارس 
در  حضـور  بـا  میرزایـی  حاجـی  محسـن   
هنرسـتان دخترانـه آل یاسـین واقـع در منطقـه 12 شـهر تهـران و بازدیـد از کارگاه 
تولیـد ماسـک های تنفسـی ایـن هنرسـتان اظهـار کـرد: از مأموریت هـای وزارت 
آموزش وپـرورش این اسـت که در شـرایط سـخت و نیازهای فـوری در کنار جامعه 
باشـد، بنابرایـن در شـرایط فعلـی مـا بـه کمک جامعـه آمده ایـم و 130 هنرسـتان 
روزانـه بیـن 130 تـا 140 هـزار ماسـک تولیـد می کننـد و در اختیـار سـازمان های 
قانونـی مرتبـط قـرار می دهنـد و تا هرزمانی که کشـور به شـرایط عدم نیاز ماسـک 
برسـد مـا ایـن کار را ادامـه می دهیـم. وی بـا اشـاره بـه تعطیلـی مدارس بـه دلیل 
شـیوع ویـروس کرونـا و جبـران این تعطیات در سـال تحصیلی جـاری گفت: در 
جلسـه سـتاد ملـی کرونا کـه با حضـور رئیس جمهـور تشکیل شـده همین مبحث 
مطرح شـده اسـت و بـرای مـا مهـم اسـت ایـن تعطیات سـال تحصیلی آینـده را 
تحـت تأثیـر قـرار ندهـد. در مورد بازگشـایی مدارس سـتاد ملی مبارزه بـا کرونا هر 

زمـان کـه مشـخص کند مدارس بازخواهد شـد و ما متناسـب با زمان ازدسـت رفته 
اقـدام خواهیـم کـرد، البتـه مـدارس مـا بـرای جبـران زمـان ازدسـت رفته از طریق 
فضـای مجـازی، آموزش هـای تلویزیونـی و ... به جبـران این زمـان اقدام می کنند 
لـذا بـا احتسـاب آموزش هـای مجـازی که داده می شـود زمان از دسـت  رفتـه را به 

دسـت خواهیم آورد.
وی افـزود: بـا مصوبه سـتاد ملـی مبارزه با کرونـا وزارت آموزش و پـرورش می تواند 
تقویـم زمانـی مـدارس را جابجـا کنـد و اختیاراتـی را بـه شـورای آموزش وپـرورش 
اسـتان ها می دهیم تا بین 4 تا 6 هفته پس از بازگشـایی مدارس سـال تحصیلی 
را ادامـه دهنـد. همچنین کنکـور20 روز پس از پایان امتحانـات نهایی انجام خواهد 
شـد.وی در مـورد مـدارس غیردولتـی و سـرویس های مـدارس و سـواالتی کـه در 
مورد پرداخت شـهریه آن ها در رسـانه ها مطرح می شـود، گفت: شـورای نظارت بر 
مـدارس غیردولتـی در هـر اسـتان موظف اسـت در مـورد خدماتی که مدرسـه ارائه 
کـرده اسـت بـا میـزان شـهریه پرداختـی را بررسـی هایی را انجام دهـد. همچنین 
کارگروهـی دیگـری در مـورد سـرویس های مـدارس در اسـتان ها پیش بینـی و به 

اسـتان ها تفویـض اختیار شـده اسـت تـا در این بـاره نیز تصمیم گیـری کنند.

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی 
مجلـس  خارجـی  و سیاسـت 
گفـت: اگـر در شـرایط کار یعنی 
اعـام  دولـت  کـه  زمانـی  در 
اپیدمـی کـرد کارگـران و کارمندان به کرونا مبتا شـوند، آنها 
حق دارند که از شـرکت متبوع خود شـکایت و درخواسـت 
دیـه کنند.حشـمت هللا فاحـت پیشـه عضـو کمیسـیون 
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس در گفت و گـو 
بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره لـزوم تعطیلـی ادارات دولتـی و 
شـرکت های غیـر دولتـی گفـت: اگـر قانونـی در شـرایط 

اپیدمـی بیمـاری وجـود دارد شـامل حال همه می شـود و 
نـه فقـط ادارات دولتی؛ برخی از شـرکت های خصوصی به 
گونه اسـتثماری از کارمندانشـان کار می کشـند در حالی که 
اگـر قانونی هسـت باید فراگیر شـود.وی با بیـان اینکه اگر 
در شـرایط کار یعنـی در زمانـی که دولت اعـام اپیدمی کرد 
کارگـران و کارمنـدان بـه کرونا مبتا شـوند، آنها حـق دارند 
که از شـرکت متبوع خود شـکایت و درخواسـت دیه کنند، 
اظهـار داشـت: بـرای اینکه چنین شـرایطی پیـش نیاید و 
بـا توجـه بـه اینکه پیشـگیری مهم تـر از درمان اسـت باید 

ایـن قانـون بـه صـورت فراگیر شـکل بگیرد.

موضــوع  ارزیابــی  در  ســامی  ســردار 
کرونــا در شــهرهای مختلــف گفــت: همــه 
ســپاه های اســتانی در کنــار دانشــگاه 
علــوم پزشــکی آرایــش واقعــا جنگــی 
ــس  ــورت ویدئوکنفران ــه ص ــداران ب ــپاه پاس ــده کل س ــد. فرمان ــه ان گرفت
ــا فرماندهــان ســپاه در شــهرهای مختلــف موضــوع  در قــرارگاه زیســتی ب
ــتانی در  ــپاه های اس ــه س ــت: هم ــرد و گف ــی ک ــا را بررســی و ارزیاب کرون

ــد. ــه ان ــی گرفت ــا جنگ ــش واقع ــکی آرای ــوم پزش ــگاه عل ــار دانش کن
ــان  ــری و کام ش ــور رهب ــت: حض ــامی گف ــین س ــکر حس ــردار سرلش س
ــا بســیار آرامــش بخــش و  ــرای م ــن شــرایط ب ــه هایشــان در ای و توصی
نجــات بخــش و نعمــت بزرگــی اســت و رهبــر معظــم انقــاب بــا تاکیــد 
بــر امــداد و کمــک بــه مــردم در شــرایط ســخت، شــرایط اضطــرار و شــرایط 
ــه  بحرانــی؛ بــرای مــا فرمــان می دهنــد و مــا در همــان ابتــدای حادثــه ب
فضــل الهــی حضــور پیــدا کردیــم و در همــان مــوج اولیــه ســپاه پاســداران 
ــه  ــن ب ــداکار و موم ــه پزشــکی ف ــار جامع ــکان و در کن ــوی پی ــه جل در لب

مســتهلک کــردن مــوج اولیــه ایــن ویــروس پرداخــت.
وی افــزود: از همــان ابتــدا کــه ایــن موضــوع شــروع شــد با ســپاه اســتانی 
قــم و بــا پشــتیبانی های الزم بیمارســتان حضــرت علــی ابــن ابیطالــب در 

قــم را مجهــز کردیــم و وارد ایــن مســئله شــدیم.
ــر اســاس گســترش  ــا را ب ــداران کاره ــپاه پاس ــت: س ــردار ســامی گف س
جغرافیایــی تطبیــق داد و بــه شــرایطی رســیدیم کــه امــروز کشــور بــرای 
ــرای  ــا را ب ــت و پروتکل ه ــرده اس ــی ک ــود را بازیاب ــده خ ــن پدی ــار ای مه

ــم. ــه دســت آورده ای ــن موضــوع ب ــا ای ــه ب مواجه
وی افــزود: بیمارســتان بقیــه هللا بــا بیشــترین تخــت کرونایــی به بســتری 
کــردن و مــداوای بیمــاران پرداختــه اســت و یکــی از بزرگتریــن آزمایشــگاه 
تشــخیصی ویروســی را دارد و بــه طــوری کــه تخت هــای آی ســی 
ــت و در  ــش یاف ــت افزای ــه 70 تخ ــت ب ــتان از 30 تخ ــن بیمارس ــو ای ی
ــه 100 تخــت رســانده می شــود و حــدود هــزار تخــت  ــده ای نزدیــک ب آین
ــد در نظــر  ــرای بیمــاران کرونایــی کــه ترخیــص شــده ان اســتراحتگاهی ب

گرفتــه شــده اســت.  

رنا
 ای

س:
عک

 رئیـس دفتـر رئیس جمهوری با انتقاد از انتشـار برخی مطالب 
خـاف واقـع در برخـی رسـانه ها در خصـوص محـل برگـزاری 
نشسـت های رییس جمهوری، این مطالب را موجب تشـویش 
اذهـان عمومی کشـور و سوءاسـتفاده رسـانه های بیگانـه عنوان 
کـرد و خواسـتار رعایـت اخـاق و انصاف از سـوی این رسـانه ها 
شـد. وی افـزود: دسـتورالعمل و پروتکل هـای بهداشـتی وزارت 
بهداشـت و سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا بـرای همـگان الزامـی 
اسـت؛ دولت و ریاسـت جمهوری بر اسـاس این دستورالعمل ها 

ماقات هـا و جلسـات را بـا شـرایط جدیـد تشـکیل می دهد.

سـفارت ایـران در تفلیـس بـر آمادگـی خـود جهـت جمـع آوری 
کمک هـای مردمـی ایرانیـان مقیـم گرجسـتان جهت ارسـال به 
ایـران تاکیـد کرد.سـفارت جمهـوری اسـامی ایـران در تفلیس 
روز دوشـنبه بـا صدور اطاعیـه ای اعام کرد: پیـرو تماس برخی 
هموطنـان و اعـام آمادگی درخصوص ارسـال برخـی اقام مورد 
نیـاز بخش هـای بهداشـتی و درمانـی کشـور جهـت مقابلـه بـا 
ویـروس کرونـا، بـه اطاع می رسـاند این سـفارت آمادگـی دارد 
تـا ضمـن جمـع آوری اقـام مـورد نظر نسـبت بـه ارسـال آن به 
عنـوان کمک هـای مردمی ایرانیان مقیم گرجسـتان اقـدام کند.  

جلسات رئیس جمهوری در 
ساختمان حافظیه برگزار می شود

 آماده دریافت کمک های 
هموطنان هستیم

ــار  ــایی 1053 بیم ــت از شناس ــخنگوی وزارت بهداش س
جدیــد مبتــا بــه کوویــد 19در کشــور خبــر داد و گفــت: 
ــه  ــز طــی 24 ســاعت گذشــته ب ــر نی متاســفانه 129 نف

ــد. دلیــل ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت دادن
ــروز و  ــا ام ــروز ت ــر دی ــت:  از ظه ــور گف ــوش جهانپ کیان
ــد  ــورد جدی ــگاهی، 1053 م ــج آزمایش ــاس نتای ــر اس ب
و  کشــور شناســایی شــدند  در  بــه کوویــد19  ابتــا 
مجمــوع مبتایــان بــه ایــن بیمــاری در کشــور بــه14991 

ــید. ــر رس نف

مؤسسـه خیریـه کهریـزک در صفحـه اینسـتاگرام خـود از 
شـیوع ویـروس کرونـا به ایـن آسایشـگاه خبـر داد.در متنی 
که روز دوشـنبه در صفحه اینسـتاگرام و وب سایت آسایشگاه 
کهریـزک انتشـار یافته، آمده اسـت: به رغـم تمامی تمهیدات 
ممکـن بـرای قرنطینـه مددجویـان و آسایشـگاه و تمامـی 
تـاش هـای به عمل آمـده جهت تامین امکانـات محافظتی، 
بهداشـتی و درمانی برای کنترل ویروس کرونا، متاسـفانه در 
آسایشـگاه آثـار این ویروس مشـاهده گردیده اسـت. در این 
متـن تصریـح شـده اسـت:  ادامه شـرایط فوق در آسایشـگاه 
هـای تهـران و البـرز بـا 1800 نفـر پرسـنل و بیش از سـه هزار 
مددجـوی سـالمند، معلـول، بیمـار ام اس مـی توانـد نتایـج 

انسـانی ناگـواری را در پی داشـته باشـد.

۱۴۹۹۱ مبتا و ۸۵۳ فوتی 
کرونا در کشور تا کنون

کرونا به کهریزک رسید
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

استرداد وجوه مسافران خراسان رضوی زمان بر استاز آغاز مرمت ساختمان شماره ۳ وزارت خارجه اطالع نداشتیم

فرهنگــی  میــراث  معاونــت  سرپرســت 
اســتان تهــران درخصــوص وضعیــت مرمــت 
امورخارجــه  وزارت   3 شــماره  ســاختمان 
گفــت: اقدامــات در مرحلــه اولیــه اســت و در 
خصــوص چنــد و چــون آن هنــوز نمی توانیــم صحبــت کنیــم و گزارش کارشــناس 
را در جلســه شــورا عنــوان خواهیــم کــرد. درحــال حاضــر بازدید توســط کارشــناس 
ــا وزارت خارجــه شــده و  ــی ب ــه و مکاتبات انجــام و مستندســازی صــورت گرفت
در انتظــار نتیجــه امــر هســتیم.درحالی خبرهــا از مرمــت ســاختمان شــماره 3 
وزارت امورخارجــه کــه در ضلــع شــرقی ســردر بــاغ ملــی واقــع در خیابــان امــام 
خمینی)ســپه( قــرار دارد، حکایــت می کننــد امــا مرتضــی ادیب زاده )سرپرســت 
معاونــت میــراث فرهنگــی اســتان تهــران( بــا اظهــار بی اطاعــی از آغــاز مرمــت 
ــم  ایــن مجموعــه گفــت: درحــال حاضــر نخســتین اقدامــی کــه انجــام داده ای
مکاتبــه بــا وزارت خارجــه اســت و عنــوان کردیــم هــر کاری کــه درحال انجــام  آن 
هســتند، متوقــف شــود. بایــد مراحــل کار طــی شــود تــا بتوانیــم اقدامــات الزم را 
انجــام دهیــم. ضمــن آنکــه هــر اقدامــی کــه قــرار اســت در ایــن مجموعــه انجــام 

شــود بایــد بــا نظــارت و هماهنگــی مــا صــورت گیــرد. 
ســاختمان شــماره 3 وزارت امورخارجــه در فهرســت میــراث ملــی کشــور ثبــت 
ــا ایجــاد تغییــرات در  ــرای مرمــت ی ــه اقدامــی ب ــا هرگون شــده اســت و قاعدت
ــر می رســد  ــه نظ ــه ب ــا اینگون ــی اســت ام ــراث فرهنگ ــد مجــوز از می آن نیازمن
ــران  ــراث فرهنگــی ته کــه مســئوالن وزارت خارجــه از بی اطاعــی مســئوالن می
ــته اند و کار را  ــوز جس ــت مج ــدون دریاف ــا ب ــاز فعالیت ه ــرای آغ ــره الزم را ب به

ــد. ــاز کرده ان آغ
باوجــود آنکــه گفتــه می شــود در مرمــت بنــا از بلــوک ســیمانی اســتفاده شــده 
ــی انجــام  ــی و چرای ــران از چگونگ ــی ته ــراث فرهنگ ــاون می ــان مع ــا همچن ام
چنیــن فعالیت هایــی در مجموعــه مذکــور اظهــار بی اطاعــی کــرد و گفــت: مــا 
بــه محــض آنکــه خبــردار شــدیم مکاتبــه را انجــام دادیــم. از آنجــا کــه دسترســی 
راحــت بــه ایــن مجموعــه وجــود نداشــت از ایــن رو بــا گــزارش یــگان حفاظــت 
ــه  ــود ک ــوردی نب ــدیم و م ــع ش ــت مطل ــن مرم ــام ای ــی از انج ــراث فرهنگ می
کارشناســان مــا مــدام نظــارت روی آن داشــته باشــند. البتــه بنــا نبــود کــه وزارت 

خارجــه مرمتــی را بــدون نظــارت میــراث فرهنگــی انجــام دهــد. 

معـــاون گردشـــگری خراســـان رضـــوی 
گفـــت: »اســـترداد وجـــوه مســـافران از 
ســـوی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی بـــا 
ــر  ــده، زمان بـ ــرایط پیش آمـ ــه شـ ــه بـ توجـ

ــت.« اسـ
به گـــزارش میراث آریـــا به نقـــل از روابط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگـــی، 
ــوری روز  ــف بیدخـ ـــوی یوسـ ــان رض ــتی خراسـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ
یک شـــنبه 25 اســـفندماه 1398 بابیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود: »بـــا توجـــه 
ــرای صنعـــت  ــرایط بحرانـــی بـ ــاد شـ ــا ویـــروس و ایجـ ــیوع کرونـ بـــه شـ
ـــافرتی و  ـــات مس ـــر خدم ـــرکت ها و دفات ـــئوالن و ش ـــور، مس ـــگری کش گردش
ـــی  ـــای داخل ـــا ایرالین ه ـــتانه ب ـــه دوس ـــی و رابط ـــر هماهنگ ـــگری پیگی گردش
ـــوروز  ـــفرهای ن ـــافران س ـــوه مس ـــترداد وج ـــرای اس ـــزاران ب ـــی و کارگ و خارج

99 هســـتند.«
ـــود  ـــروس و رک ـــا وی ـــیوع کرون ـــترش و ش ـــه گس ـــه ب ـــا توج ـــه داد: »ب او ادام
گردش هـــای مالـــی، از متقاضیـــان ســـفرهای نـــوروزی خواهـــش داریـــم 

ـــت  ـــدن وضعی ـــا آرام ش ـــرایط ت ـــن ش ـــول ای ـــی و قب ـــه همراه ـــبت ب ـــه نس ک
ـــاعدت الزم  ـــکاری و مس ـــرایط، هم ـــودن ش ـــر ب ـــگری و زمان ب ـــت گردش صنع
ـــافرتی  ـــات مس ـــر خدم ـــرکت ها و دفات ـــود از ش ـــوه خ ـــترداد وج ـــرای اس را ب

ـــند.« ـــته باش ـــگری داش و گردش
معـــاون گردشـــگری خراســـان رضـــوی یـــادآور شـــد: »قســـمتی از وجـــوه 
ـــترداد  ـــه اس ـــت ک ـــده اس ـــی پرداخت ش ـــرکت های هواپیمای ـــه ش ـــی ب دریافت

آن زمان بـــر و حداقـــل یـــک مـــاه بـــه طـــول خواهـــد انجامیـــد.«
ـــرای رزرو  ـــافران ب ـــی از مس ـــوه ارزی دریافت ـــر وج ـــرف دیگ ـــزود: »از ط او اف
هتـــل و خدمـــات ســـفر بـــه کارگـــزاران و یـــا هتل هـــای طـــرف قـــرارداد در 

ـــت.« ـــده اس ـــور داده ش ـــارج از کش خ
ــا درک  ــم بـ ــت داریـ ــهروندان درخواسـ ــرد: »از شـ ــح کـ ــوری تصریـ بیدخـ
شـــرایط بـــه وجـــود آمـــده بـــه شـــرکت های مســـافرتی اســـتان اعتمـــاد 
ــرای  ــا بـ ــد یـ ــول کننـ ــده موکـ ــه آینـ ــده را بـ ــای ثبت نام شـ ــد و تورهـ کننـ
ـــی  ـــافرت هوای ـــات مس ـــرکت های خدم ـــر و ش ـــود از دفات ـــوه خ ـــترداد وج اس

و گردشـــگری مهلـــت دهنـــد.«

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان از آغاز طرح حفاظت شــبانه از آثار 
تاریخی و جاذبه های گردشــگری مجموعه میدان امام )ره( )نقش جهان( خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی از اجرای 
تأسیسـات گردشـگری،  بـرای  بانـک مرکـزی  طـرح گام 
دفاتـر خدمـات مسـافرتی و مراکـز تولیـد صنایع دسـتی 

خبـر داد.
عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  به گـزارش 
وزارت میـراث فرهنگـی، علی اصغـر مونسـان بـا اشـاره بـه 
تصویـب طـرح تعویـق سـه ماهـه اقسـاط تسـهیات، حق 
انـرژی  قبـوض حامل هـای  و  مالیـات  بیمـه کارفرمایـی، 
بـرای تأسیسـات گردشـگری، دفاتـر خدمات مسـافرتی و 
مراکـز تولیـد صنایع دسـتی کـه چنـد روز پیش اعام شـده 
بـود، در خصـوص مصوبـه جلسـه کارگـروه مدیریـت آثـار 
و پیامدهـای اقتصـادی ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا، 
گفـت: »در ایـن جلسـه مصوب شـد تا طـرح گام )گواهی 
اعتبـار مولـد( برای تأسیسـات گردشـگری، دفاتـر خدمات 
مسـافرتی و مراکـز تولیـد صنایع دسـتی نیـز اجرا شـود تا 
بخشـی از معضـل سـرمایه در گـردش آن هـا کـه بـه دلیل 
شـیوع ویـروس کرونـا به وجـود آمده اسـت، رفع شـود.«
او افـزود: »چنـد مـاه پیـش، طـرح گام )گواهـی اعتبـار 
در  سـرمایه  مشـکل  از  بخشـی  رفـع  به منظـور  مولـد( 
مرکـزی  بانـک  توسـط  تولیـدی  واحدهـای  گـردش 
پیشـنهاد داده شـده بـود که در شـورای پـول و اعتبـار مورد 
تأییـد قـرار گرفـت. بـا شـیوع ویـروس کرونـا و متضـرر 
شـدن کسـب وکارها ایـن طـرح بـه صنعـت گردشـگری و 

پیـدا کـرد.« اختصـاص  نیـز  صنایع دسـتی 
وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی تصریح 
کـرد: »صاحبـان تأسیسـات گردشـگری، دفاتـر خدمـات 
عاقه منـد  صنایع دسـتی کـه  تولیـد  مراکـز  و  مسـافرتی 
وزارت  توسـط  کننـد،  اسـتفاده  طـرح  ایـن  از  هسـتند 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـه بانک هـا 
دریافـت  اعتبـار  بانـک، گواهـی  تضمیـن  بـا  و  معرفـی 
بهـادار  اوراق  ارزش،  زنجیـره  در  به این ترتیـب  می کننـد؛ 

جـای پـول نقـد را می گیـرد.«    

سوژه اجرای طرح گام 
برای تأسیسات 

گردشگری  

کرونا و نبرد تن به تن وزارت
میراث فرهنگی

بازگشت  ۷۰۰ میلیارد وجوه پرداختی مردم برای لغو سفر

ایـن روزهـا که صنعـت گردشـگری بیمار 
کرونـا و متضرر از پیامدهـای این بحران 
جهانـی اسـت، از اقدامـات وزارت نوپـای 
میـراث فرهنگـی در ایـن بـازه زمانی گذر 

کردیم.
صنعـت گردشـگری نه تنهـا در ایران بلکه 
در تمـام دنیـا بـه دنبـال شـیوع پاندومی 
کرونـا تحـت تاثیر قرار گرفته و بسـیاری 
از کشـورها بـا اقتصادهای متکـی به این 
صنعـت، دچـار ضربـه بزرگـی شـده کـه 
گردشـگری ایـران نیـز به سـهم خـود در 
اقتصـاد ضربـه بزرگـی را متحمـل شـده 

امـا مهمتریـن عامـل در ضعـف  اسـت 
ایـن صنعـت پس از شـیوع کرونـا بنیان 

نوپـای آن اسـت.
بـه دنبال کرونا، فعالیت کسـب و کارهای 
چشـمگیری  میـزان  بـه  صنعـت  ایـن 
و  نابـودی  خطـر  و  شـده اند  متوقـف 
از ایـن فعالیت هـا را  انحـال، بسـیاری 
تهدیـد می کنـد امـا وزارت نوپـای میراث 
تـا صنعـت  آمـده  بـه میـدان  فرهنگـی 
رو بـه افـول گردشـگری را بـا تدابیـر و 

اقداماتـی کارسـاز نجـات دهـد.
ایـن وزارت در وهله هـای ابتدایـی بحران 
کرونـا، اقداماتـی مانند کنترل پاسـپورت 
در  افـرادی کـه  شناسـایی  و  مسـافران 
ماه هـای اخیـر بـه چیـن سـفر کرده انـد، 

نحـوه  خصـوص  در  پرسـنل  آمـوزش 
شناسـایی و برخورد با مسافران مشکوک 
پیشـگیرانه،  اقدامـات  و  بیمـاری  بـه 
انجـام اقدامـات کنتـرل عفونـت در هتل، 
ضدعفونـی کردن نقاط در تماس دسـت، 
بهداشـتی،  اسـتاندارد  پروتـکل  رعایـت 
رعایـت بهداشـت فـردی توسـط پرسـنل 
تاسیسـات گردشـگری، تعامـل بـا مراکز 
روزرسـانی  بـه  و  درمانـی  بهداشـتی 
مطالعـات، جلوگیری از اشـتغال پرسـنل 
بـه  را  بیمـاری  بـه  مبتـا  یـا  مشـکوک 
طـور مـداوم انجـام داده و هـم راسـتا بـا 
وزارت بهداشـت و کادر درمانـی کشـور که 
فعالیت هـای خـود را در راسـتای مبـارزه 
بـا کرونـا آغـاز کـرده بودنـد، ضدعفونـی 

تمـام واحدهـای گردشـگری را بـه عنوان 
یکـی از اولیـن مصوبات خود اعـام کرد. 
»علـی اصغـر مونسـان« وزیر میـراث در 
ایـن شـرایط کـه جـزو فصـول پررونـق 
جداگانـه  نامـه  دو  در  بـود،  گردشـگری 
ایـن  مدیریـت  توسـعه  معـاون  بـه 
وزارتخانـه و مدیـران کل میراث  فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی 31 اسـتان 
کشـور، مراتـب لغـو مراسـم نوروزگاه هـا 
و تعطیلـی موزه هـا در نـوروز 99 را ابـاغ 
کـرد و عـاوه بـر اعـام تعطیلـی موزه ها، 
کاخ موزه هـا و اماکـن فرهنگی – تاریخی 
در  نـوروزی  رسـمی  تعطیـات  ایـام  در 
پیـرو  خـود،  مصوبـات  دیگـر  از  یکـی 
تصریـح  مذهبـی،  مراسـمات  تعطیلـی 
کـرد: مقتضـی اسـت ضمـن لغـو تمـام 
برنامه هـای پیش بینـی شـده اسـت، از 
هـر گونـه اقدامـی کـه منجـر بـه تجمـع 
افـراد در مراکـز گردشـگری، تفریحـی و 

فرهنگـی می شـود، اجتنـاب شـود.
یکـی از مصوبـات ایـن وزارت بـه فعالیت 
واحدهـای اقامتـی و هتل هـا مبنـی بـر 
و  بهداشـت، درمـان  بـا وزارت  همـکاری 
آمـوزش پزشـکی اختصـاص یافـت بـه 
طـوری که قـراردادی بـا تعـدادی از مراکز 
اقامتـی و هتلـی در شـهرهای مختلف به  
منظـور بهره منـدی از خدمـات آن هـا برای 
سـپری کردن دوران نقاهت بهبودیافتگان 

بیمـاری کرونـا نیـز منعقد شـد.
البتـه در اسـتان های مختلـف نیز صنعت 
گردشـگری بـه عنـوان صنعتـی پایـدار و 
پـاک تحقـق مسـئولیت های اجتماعـی 
را بـه اوج رسـاند و در همراهـی کشـور 
در مبـارزه بـا کرونـا خودنمایـی کـرد بـه 
فاطمـی«  »سـیدمصطفی  کـه  طـوری 

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی و گردشـگری یـزد نیـز در یکـی 
از نشسـت های خـود در سـتاد اسـتانی 
آمادگـی  اعـام  از  کرونـا  بـا  مبـارزه 

داد. یـزد خبـر  اقامتـی  واحدهـای 
ایـن در حالـی بـود کـه هتل هـای یـزد 
بـه  مصوبـات،  و  اباغ هـا  ایـن  از  قبـل 
را  خـود  واحدهـای  خودجـوش  طـور 
تعطیـل کردنـد و بـا فعالیت هـای کمـک 
کننـده خـود بـه کادر درمان بـرای صنعت 
گردشـگری کشـور افتخـار آفریدنـد. بـا 
وجـود اقداماتـی متعـددی کـه در کشـور 
و بـه تبـع آن در اسـتان ها در حـال انجام 
ادارات شـاهد  از  برخـی  بـود، همچنـان 
اربـاب  و  متقاضیـان  آمدهـای  و  رفـت 
رجـوع بودنـد که یکـی از ایـن ادارات نیز 
میـراث فرهنگی بـود، در همین راسـتا با 
توجـه بـه نیـاز بـه  کاهـش تـردد، تکریم 

شـیوع  از  پیشـگیری  و  رجـوع  اربـاب 
بیمـاری کرونا صـدور دسـتورات جدیدی 
الزم بـود لـذا روز شـنبه 17 اسـفند 98، 
گردشـگری  معـاون  تیمـوری«  »ولـی 
کشـور و دبیـر کمیتـه نظـارت بـر اماکـن 
و  و سـیاحتی  زیارتـی  مراکـز  عمومـی، 
ورزشـی سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری 
بـه مدیـران کل میـراث   کرونـا خطـاب 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
31 اسـتان کشـور در یـک اباغیـه جدید، 
عنـوان کـرد: هر گونه مجوز شـامل پروانه 
بهره بـرداری، گواهی نامـه حرفـه ای، مجوز 
فعالیـت یـا کارت راهنمـای گردشـگری 
و مـوارد دیگـر کـه تمدیـد آن مسـتلزم 
پایـان  تـا  اسـت  حضـوری  مراجعـه 
اردیبهشـت مـاه سـال 1399 دارای اعتبار 
بـوده و تـا تاریـخ مذکـور نیـاز بـه تمدید 

ندارد.

میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــای  ــت نم ــن از مرم ــتان نایی شهرس
بیرونــی خانــه تاریخــی پیرنیــا ایــن 
روزهــای  آخریــن  در  شهرســتان 

ســال جــاری خبــر داد
ــل  ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم از رواب
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
دســتی اســتان اصفهــان، محمــود 

مدنیــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
»بــا توجــه بــه فرســایش نمــای 
ــر  ــا ب ــی پیرنی ــه تاریخ ــمالی خان ش
اثــر رطوبــت و دیگــر عوامــل طبیعــی 
ــه  ــن قســمت از خان ــن ای مرمــت ای
در دســتور کار قــرار گرفــت و توســط 
ــت  ــن اداره مرم ــی ای ــای امان نیروه

شــد.«
او افــزود: »ایــن مرمــت هــا شــامل 
فرســوده،  هــای  بدنــه  تراشــیدن 

کتیبــه  و  گــچ  شمشــه  اجــرای 
ــدود کاه گل  هــای آجــری، اجــرای ان
محوطــه  فــرش  آجــر  مرمــت  و 
ــاه  ــک م ــی ی ــه ط ــی اســت ک بیرون

انجــام شــد.«
ــه  ــق ب ــا متعل ــی پیرنی ــه تاریخ خان
دوره صفویــه و از نمونــه هــای اصیــل 
ــی آن  ــات و نقاش ــاری و تزئین معم
دوران اســت. ســاالنه چندیــن هــزار 
نفــر گردشــگر داخلــی و خارجــی 
بازدیــد مــی  بنــای زیبــا  ایــن  از 
ــماره 995  ــه ش ــا ب ــن بن ــد. ای نماین
فهرســت  در   29/6/1356 مــورخ 
ــت رســیده  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل آث

ــت. اس

مرمت نمای بیرونی خانه 
تاریخی پیرنیا در نایین

زلزله آسیبی به بناهای تاریخی 
هرمزگان وارد نکرده است

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی هرمــزگان گفــت: 
ــرده  ــتان وارد نک ــی اس ــای تاریخ ــه بناه ــیبی ب ــروز آس ــداد ام ــه بام »زلزل

ــت.« اس
ــی،  ــی اداره کل میراث فرهنگ ــل از روابط عموم ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می به گ
ــد صبــح روز 26 اســفند  گردشــگری و صنایع دســتی هرمــزگان، رضــا برومن
ــه بامــداد امــروز و  ــه  شــدت زلزل ــا توجــه ب بابیــان ایــن مطلــب افــزود: »ب
اهمیــت بناهــای تاریخــی واقــع در مرکــز و همســایگی کانــون زلزلــه، از اوایــل 
صبــح امــروز کارشناســان میراث فرهنگــی اقــدام بــه پایــش و بررســی ابنیــه 

تاریخــی کردنــد.«
او افــزود: »خوشــبختانه، گزارش هــای رســیده حاکــی از آن اســت کــه 

ــت.« ــده اس ــزگان وارد نش ــی هرم ــای تاریخ ــه بناه ــیبی ب آس
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی هرمــزگان افــزود: 
ــداوم در  ــور م ــی به ط ــان میراث فرهنگ ــه کارشناس ــدت زلزل ــل ش ــه دلی »ب
ــر  ــی ب ــت گزارشــی مبن ــال بررســی شــرایط هســتند و در صــورت دریاف ح

ــد.« ــد ش ــانی خواه ــی، اطاع رس ــه تاریخ ــار و ابنی ــه آث ــارت ب خس
ــه ای به شــدت 5/4 ریشــتر  شــهر  ــنبه 26 اســفندماه، زلزل ــداد روز دوش بام

ــد. ــدر در هرمــزگان را لرزان روی

ته
نک

کرونـا بـرای صنعـت گردشـگری جنگـی اقتصـادی بـود که 
اقتصـاد ذی نفعـان گردشـگری را مـورد هـدف قـرار داد و 
جبـران صنعـت متضرر و زخمی گردشـگری به بازسـازی نیاز 
داشـت، همین عامـل نیز منجر بـه ارائه  پیشـنهاد تعطیات 
چند روزه از سـوی وزیر میراث فرهنگی شـد.این مسـئول در 
نشسـت مربوطـه تصریح کـرد: با توجـه به افـت درآمدهای 
مراکـز گردشـگری در نـوروز، برنامه ریزی هایی بـرای تعریف 
و ارائـه فرصـت تعطیاتـی بـه مـردم ارائـه شـد تـا مـردم با 
هـدف تقویـت و بهبود بهداشـت روانـی، بعد از مهـار بیماری 
کرونـا بتواننـد سـفر کننـد و از ایـن طریق رونق گردشـگری 
را دوباره در کشـور داشـته باشـیم.البته دغدغـه بیرون رفتن 
از خانـه هـم همچنـان در شـهرهایی مانند یزد کـه فصل بهار 
بهتریـن و ارزشـمندترین فرصـت گـردش و گشـت و گـذار 
برایشـان بـود، از دسـت میرفـت و همیـن عامـل زمینـه را 
بـرای سـهل انگاری مـردم و اسـتفاده از این فرصـت مغتنم 

فراهـم کـرده بود.     

صنایع 
دستی

صنایع 
دستی

آموزش 4۲۱ نفر در رشته های صنایع دستی سمنانصادرات ۷۳میلیون دالر صنایع دستی تهران
بــر اســاس اعــام معاونــت 
صنایع دســتی اســتان تهــران 
 73 از  بیــش   98 ســال  در 
صنایع دســتی  دالر  میلیــون 
ــران صــادر شــده اســت. ــدان اســتان ته توســط هنرمن
به گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از روابط عمومــی 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــان اینک ــان بابی ــام جانفش ــران، پره ته
صــادرات بــه تولیــدات رشــته های شیشــه، گلیــم و زیلــو، 
ــته اســت،  ــنتی اختصــاص داش ــورآالت س ســنگ و زی
گفــت: »تولیــدات هنرمنــدان بیشــتر بــه ترکیــه، عــراق 
ــارس صــادر شــده اســت.« و کشــورهای حــوزه خلیج ف

ــدان صنایع دســتی اســتان  ــدات هنرمن ــت: »تولی او گف
ــن  ــی ای ــاظ کیف ــته ها ازلح ــیاری از رش ــران در بس ته
ظرفیــت را دارد تــا ســهم بیشــتری از بازارهــای جهانــی 
ــر مســتلزم  ــن ام ــه ای ــه خــود اختصــاص دهــد، ک را ب
ــدف  ــای ه ــاز بازاره ــدان از نی ــتر هنرمن ــناخت بیش ش

صــادرات اســت.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
»آمــوزش  افــزود:  تهــران  اســتان  صنایع دســتی 
ــداف  ــه اه ــادرات ازجمل ــته بندی و ص ــای بس مهارت ه
صنایع دســتی  معاونــت  اســت کــه  برنامه هایــی  و 
اســتان تهــران در ســال 99 در اجــرای آن بایــد بیــش 

از گذشــته فعالیــت کنــد.«

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، 
و  گردشـــگری 
ســـمنان  صنایع دســـتی 
در  نفـــر   421« گفـــت: 
رشـــته های صنایع دســـتی در ســـال 98 آمـــوزش 

» . نـــد ید د
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  به گـــزارش میراث آریـــا 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره کل 
صنایع دســـتی اســـتان ســـمنان، مهـــدی جمـــال 
ــفال و  ــته سـ ــی در رشـ ــای آموزشـ ــت: »دوره هـ گفـ
ــته های  ــی و در رشـ ــکل تخصصـ ــه شـ ــرامیک بـ سـ
چهـــل تکـــه دوزی، تـــراش ســـنگ قیمتـــی، گلیـــم 

عمومـــی  و  مقدماتـــی  شـــکل  بـــه  قلم زنـــی  و 
برگزارشـــده اســـت.«

او افـــزود: »ایـــن دوره هـــا بااعتبـــاری بالغ بـــر 320 
ـــت.« ـــده اس ـــزار ش ـــال برگ ـــون ری میلی

و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  کل  مدیـــر 
صنایع دســـتی ســـمنان تصریـــح کـــرد: »دوره هـــای 
ـــتی  ـــعه صنایع دس ـــج و توس ـــدف تروی ـــی باه آموزش
و دســـتیابی بـــه تقویـــت اشـــتغال پایـــدار و رونـــق 

تولیـــد، اجـــرا می شـــود.«
ــی  ــای آموزشـ ــان دوره هـ ــرد: »در پایـ ــان کـ  او بیـ
بـــرای شـــرکت کنندگان گواهـــی صـــادر می شـــود.«
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 پیام
زیست

خبر

باشـیوع گسـترده ایـن ویـروس و افزایـش نگرانـی هـا 
در خصـوص آن، بـه نظـر مـی رسـد گریـزی از عملیـات 
ضدعفونـی شـهری نیسـت، در ایـن میـان کارشناسـان 
محیـط زیسـت می گوینـد؛ ضدعفونـی کردن معابـر باید 
بـا رعایـت اصـل حفاظـت از محیط زیسـت انجام شـود.
ایـن روزهـا کار بیشـتر شـهرهای کشـور بـه ضدعفونـی 
کشـیده اسـت، ماموریـن شـهرداری و نیروهـای آتـش 
ویـروس کرونـا  از  شـهر  ضدعفونـی  مشـغول  نشـانی 
هسـتند کـه گفتـه مـی شـود از سـر و کـول شـهرهایمان 

بـاال مـی رود.
بـا شـیوع گسـترده ایـن ویـروس و افزایـش نگرانیهـا 
در خصـوص آن، بـه نظـر مـی رسـد گریـزی از عملیـات 
ضدعفونـی شـهری نیسـت، در ایـن میـان کارشناسـان 
محیـط زیسـت می گوینـد؛ ضدعفونـی کردن معابـر باید 
بـا رعایـت اصـل حفاظـت از محیط زیسـت انجام شـود.
آن طـور کـه  شـنیده مـی شـود، مـاده اصلـی اسـتفاده 
شـده در ضدعفونی سـطح شـهر، آب ژاول می باشـد که 
اسـتفاده از آن در کنارفضای سـبز و حتی سـطح درختان 

موجـب نگرانی هایی گشـته اسـت.
یـک اسـتاد دانشـگاه در ایـن خصـوص می گویـد: آب 
ژاول یـا هیپوکلریـت سـدیم کـه در فارسـی بـه آن مایـع 
سـفیدکننده و وایتکس می گویند در غلظت های بسـیار 
کـم مشـکل جـدی بـرای درختـان شـهری ایجـاد نمـی 
کنـد، البتـه بـه شـرطی کـه روی سـطح خشـک و تنـه 
درخـت اسـتفاده شـود، نـه روی بـرگ هـا و جوانـه های 

جـوان آن.
سـید جـال طباطبایـی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه 
در برخـی شـهرها، زندگـی و فعالیـت درخـت هـا بعـد 
از خـواب زمسـتانی آغـاز شـده، حسیاسـت باالیـی در 
خصـوص اسـتفاده از آب ژاول وجـود دارد، از ایـن مـاده 

بایـد در غلظـت خیلی پایین و روی بخش های خشـک 
و بـا رعایـت اصـول ایمنـی اسـتفاده کـرد.

اسـتاد تغذیـه گیاهی دانشـگاه شـاهد بـا بیـان اینکه در 
اسـتفاده از هیپوکلریـد سـدیم معمـوال ترکیباتـی مثـل 
کلـر آزاد میگـردد کـه در غلظـت باال خاصیت سـوزانندگی 
بـرای گیـاه دارد. اسـتفاده از ایـن مـواد در غلظـت هـای 
پاییـن مشـکل سـاز نمـی شـود، امـا مشـخص نیسـت 
کـه شـهرداری هـا از چـه ترکیبـی و بـا چـه غلظتـی از 

ایـن مـاده بـرای ضدعفونـی اسـتفاده مـی کنند؟!آیـا از 
همـان مـاده ای بـرای ضدعفونـی  محیـط فضـای سـبز 
و درختـان اسـتفاده مـی کننـد کـه  در ضدعفونـی دیگـر 
سـطوح شـهری مثل آسـفالت و سـطوح بتنی اسـتفاده 
می کننـد؟!وی اضافـه کـرد: جوانـه ها و برگ هـای جوان 
در مقابـل غلظت باال محلول هیپوکلرید سـدیم حسـاس 

ضعیف انـد. و 
طباطبایـی مـاده جایگزیـن بـرای ضدعفونـی سـطوحی 
مثـل تنـه درختـان را "آب اکسـیژنه " اعام کـرد و گفت: 
زیـان ایـن مـاده در مقایسـه مـاده ای چـون هیپوکلیـد 

سـدیم بسـیار پاییـن اسـت، بعضـی مقالـه هـای علمی 
ایـن مـاده را تحریـک کننـده رشـد نیـز مـی دانند.

وی اضافه کرد: همچنین آب اکسـیژنه در طبیعت پایدار 
نیسـت و در مقابـل نـور و حـرارت بـه سـرعت بـه آب و 
اکسـیژن تجزیـه می شـود ، و از لحـاظ زیسـت محیطی 
مشـکل سـاز نیسـت ایـن مسـئله از دیگـر نقـاط مثبـت 
آن در امـر ضدعفونـی اسـت. بهـر حـال در اسـتفاده از 
مـواد ضـد عفونـی کننـده بـرای درختـان بایسـتی دقـت 

نمود. کافـی 

وی خاطرنشـان کـرد: فضـای سـبز شـهرهایی کـه پایین 
اسـت، دلیلـی نـدارد بـی دقتـی و غفلـت اتفـاق بیفتـد 
و درختـان ایـن شـهرها آسـیب ببیننـد، اسـتفاده از آب 
سـطوح  و  اطـراف  فضاهـای  ضدعفونـی  در  اکسـیژنه 
فضـای سـبز آسـیب کمتری بـه همـراه دارد تا اسـتفاده 
از آب ژاول. اگـر چـه آب ژاول نیـز در مقابـل حـرارت و 
نـور ناپایـدار اسـت ولـی در صـورت اسـتفاده از آب ژاول 
نیـز بایـد غلظـت آن کمتـر از 2درصد باشـد و به قسـمت 

روبشـی گیـاه یعنـی برگهـای جـوان مصـرف نگـردد.

ضدعفونی کردن شهرها نبایید صدمه به درختان بزند
ماده اصلی استفاده شده در ضدعفونی سطح شهر، آب ژاول است که استفاده از آن در کنارفضای سبز و حتی سطح 

درختان موجب نگرانی هایی شده است

وی بـا اشـاره بـه تعطیلـی برنامه های مناسـبتی محیط زیسـت از جملـه لغو نمایشـگاه بین المللی 
محیـط زیسـت در پـی شـیوع کرونـا گفـت: اسـتفاده از شـوینده ها و مـواد ضـد عفونی  کننـده به 
یکـی از دغدغه هـای اصلی تبدیل شـده اسـت چـرا که این مـواد بر پایه کلر هسـتند و جای سـوال 
اسـت کـه آیـا اسـتفاده از ایـن مـواد بـه محیـط زیسـت آسـیب می رسـاند؟ آیـا حیوانات شـهری 
ناقـل هسـتند؟ امـا واقعیـت این اسـت که شـهرداری هـا  در اسـتفاده از مـواد ضد عفونـی کننده 
دسـتورالعملی تهیـه نکـرده اسـت. بلکـه از دسـتورالعمل های وزارت بهداشـت و سـازمان جهانـی 

بهداشـت اسـتفاده می کنـد و در واقـع اجـرا کننـده دسـتورالعمل های آنها اسـت.

طباطبایــی همچنیــن آب اکســیژنه در طبیعت 
پایــدار نیســت و در مقابــل نــور و حــرارت بــه 
ســرعت بــه آب و اکســیژن تجزیــه می شــود 
ــاز  ــکل س ــی مش ــت محیط ــاظ زیس ، و از لح
ــت  ــاط مثب ــر نق ــئله از دیگ ــن مس ــت ای نیس
ــال در  ــر ح ــت. به ــی اس ــر ضدعفون آن در ام
ــرای  اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی کننــده ب

ــی نمــود. ــان بایســتی دقــت کاف درخت

لنا
 ای

س:
عک

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــاری  ــال ج ــت: در س ــن گف ــتان قزوی اس
ــکاری و  ــای ش ــواع ســاح ه 41 قبضــه ان
ــتان  ــاق( در اس ــاز )قاچ ــر مج ــی غی جنگ

ــد. ــط ش ــف و ضب ــن کش قزوی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــری در گفتگ ــدی طاه مه
ســال  ابتــدای  از  داشــت:  اظهــار  مهــر 
از  قبضــه   41 تاکنــون حفاظــت  جــاری 
انــواع ســاح هــای شــکاری و جنگــی 
ــن شــکار  ــر مجــاز )قاچــاق( از متخلفی غی
ــگان حفاظــت  ــن ی ــد توســط مأموری و صی
ــورت  ــن ص ــتان قزوی ــت اس ــط زیس محی

ــت. گرف
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــدای  ــرد: از ابت ــح ک ــن تصری ــتان قزوی اس
یــگان  تاکنــون مأمــوران  ســال جــاری 
ــن  ــط زیســت اســتان قزوی حفاظــت محی
اجــرای  و  کنتــرل  و  گشــت  حیــن  در 
حفاظــت  ســازمان  مقــررات  و  قوانیــن 
ــه  ــق چهارگان ــه در مناط ــت ک ــط زیس محی
بــه  و زیســتگاه هــای حیــات وحــش 
ــاده  ــورت پی ــه ص ــبانه روزی ب ــورت ش ص
و خودرویــی صــورت گرفــت موفــق بــه 
کشــف و ضبــط و شناســایی 41 قبضــه 
غیــر مجــاز  و جنگــی  ســاح شــکاری 

)قاچــاق( شــدند.
همــه  پرونــده  تصریــح کــرد:  طاهــری 
متهمــان در ایــن خصــوص بــه مراجــع 
قضائــی ارســال شــده و بــا متخلفیــن 
خواهــد  صــورت  الزم  قانونــی  برخــورد 

گرفــت.
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــرد: مأم ــان ک وی بی
بــه  قزویــن  اســتان  زیســت  محیــط 
ــه  ــوروز ب ــد ن ــام عی ــتمر در ای ــورت مس ص
ــش  ــه پای ــبت ب ــبانه روزی نس ــورت ش ص
ــی  ــای طبیع ــط ه ــت و محی ــط زیس محی

ــت. ــرده اس ــدام ک اق
ــایی  ــا شناس ــن ب ــت: همچنی ــری گف طاه
افــراد متخلــف و فعالیــت مخــرب محیــط 
ــا  ــی ب ــورد قانون ــه برخ ــبت ب ــت نس زیس

ــت. ــده اس ــدام ش ــن اق متخلفی

ش
وح

ت 
جمعیت حیات وحش منطقه حفاظت شده دنا حیا

افزایش یافت
کهگیلویــه  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
حیــات  جمعیــت  گفــت:  بویراحمــد  و 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــز(در منطق ــش)کل و ب وح

یافــت. افزایــش  درصــد  هفــت  دنــا 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کهگیلویــه، اســدهللا 
ــار داشــت: سرشــماری  ــگاران اظه هاشــمی در جمــع خبرن
ــوع  ــکار ممن ــده و ش ــت ش ــق حفاظ ــش مناط ــات وح حی
ــه روز  ــدت س ــه م ــرقی ب ــای ش ــا و دن ــی دن ــارک مل پ

ــد. ــام ش انج
ــت:  ــد گف ــه و بویراحم ــت کهگیلوی ــط زیس ــرکل محی مدی
100 نفــر از کارشناســان، محیــط بانــان و تشــکل هــای 
ــن  ــش ای ــات وح ــروه حی ــب 33 گ ــاد در قال ــردم نه م

مناطــق را شــمارش کردنــد.
ــت  ــن سرشــماری را بررســی جمعی ــدف از ای هاشــمی، ه
انــواع  بــز و گونــه هــای جانــوری گوشــتخوار و  کل و 
پرنــدگان اعــام کــرد و گفــت: در ایــن سرشــماری عــاوه 

ــت آب مناطــق،  ــوری وضعی ــه هــای جان ــر شــمارش گون ب
پایــش  طریــق  از  ای کــه  علوفــه  و  پوشــش گیاهــی 

ــد. ــد ش ــت خواه ــرد، ثب ــی گی ــکل م ــتقیم ش مس
ــن طــرح سرشــماری از  ــه کــرد: در ای ــن مســؤول اضاف ای
ــرا  ــا و اج ــی، رد پ ــن کش ــی، دوربی ــاهده عین ــق مش طری

شــد.
ــا هــدف اطــاع از وضعیــت  هاشــمی افــزود: هــر ســاله ب
گونــه هــا، شــمارش حیــات وحــش دنــا در فصــل زمســتان 

در قالــب اکیــپ هــای تخصصــی انجــام مــی شــود.
بــه گــزارش فــارس، ذخیــره گاه زیســت کــره دنــا بــا 
ــق  ــکل از مناط ــار متش ــزار و 537 هکت ــاحت 255 ه مس
ــوان  ــه عن ــوع ب ــی و شــکار ممن ــارک مل حفاظــت شــده، پ
و  پانصــد  و  زیســت کــره کشــور  دهمیــن ذخیــره گاه 
ــان در ســال 89  ــره جه ــره گاه زیســت ک ــن ذخی پنجاهمی
ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــا ب ــره گاه ه ــی ذخی ــبکه جهان در ش

ــا  ــط زیســت کرمانشــاه ب ــاون نظــارت و پایــش اداره کل محی مع
اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان، گفــت: ایــن اداره کل 
ــماندها و  ــت پس ــد وضعی ــال رص ــبانه روزی در ح ــورت ش ــه ص ب

ــت. ــتان اس ــطح اس ــا در س آلودگی ه
»آذر ولــی زاده« روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت همیشــه و در همه حال پیشــرو 
در امــر ســامت عمومــی و طبیعــی هــر موجــود زنــده ای بــوده و 
ــا بیشــترین تــاش مــا نظــارت و  هســت، افــزود: در بحــث کرون
راهبــری ســامت و بهداشــت جوامــع انســانی و محیــط زیســت 
ــوص  ــددی در خص ــای متع ــه پیگیری ه ــان اینک ــا بی ــت.او ب اس
مدیریت پســماندها شــهری و روســتایی و بیمارســتانی در دســتور 
کار مــا قــرار گرفتــه اســت، گفــت: حجــم پســماندها در این شــرایط 
ــه دســتمال  ــک برگ ــی ی ــروز حت ــرده و ام ــدا ک ــژه افزایــش پی وی
ــی  ــژه بیمارســتانی و عفون ــوده هــم جــزو پســماند وی ــذی آل کاغ

ــود. ــوب می ش محس
وی نظــارت بــر امحــا و دفــن  پســماندها را جــزو اولویت هــای اول 
محیــط زیســت اســتان دانســت و گفــت: از طرفــی آگاه ســازی و 
هوشیارســازی مــردم در خصــوص مدیریــت پســماندها نیــز بســیار 

مهــم بــوده و هســت.
ــا و  ــا بیــان اینکــه نگرانــی دیگــر مــا همزمانــی کرون او در ادامــه ب
بحــث آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــود کــه بایســتی نظــارت و 
پایش هــا را در حــوزه طبیعــی و مناطــق تحــت مدیریــت بیشــتر 
ــود  ــا باوج ــکاران م ــبختانه هم ــرد: خوش ــح ک ــم، تصری می کردی

ایجــاد شــرایط ویــژه هنــوز شــبانه روزی در حــال فعالیــت هســتند 
و بــدون هیــچ خســتگی در حــال انجــام ماموریت هــای ویــژه در 

ایــن خصــوص هســتند.
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیط زیســت اســتان کرمانشــاه 
ــای  ــت آلودگی ه ــا رصــد وضعی ــر م ــی دیگ ــت: نگران ــه گف در ادام
هــوا بــود کــه ممکــن اســت بــر شــدت بیمــاری کرونــا اثــر گــذار 
باشــند از جملــه ورود ریزگردهــا بــه کشــور کــه بــا رصد شــبانه روزی 
ــوا در  ــی ه ــی آلودگ ــا از ایســتگاه های ســنجش کیف ــکاران م هم
ســطح اســتان فعــا خوشــبختانه مشــکل خاصــی در ایــن رابطــه 
ــا  ــر ب ــد روزهــای درگی ــی ممکــن اســت در ســال جدی ــم ول نداری

ریزگردهــا را داشــته باشــیم.
ولــی زاده افــزود: همــکاران کارشــناس و محیط بــان محیــط زیســت 
ــه مــردم و محیــط  ــه صــورت شــبانه روزی در خدمــت رســانی ب ب
زیســت بــوده و هســتند و مــا عــاوه بــر کرونــا قطعــا بــا مســایل 
دیگــری هــم در حــوزه محیــط زیســت روبــه رو هســتیم کــه ایــن 
نشــان دهنــده در خــط مقــدم بــودن همــکاران ماســت کــه چــراغ 
ــا  ــات ب ــود  امکان ــود نیــرو و کمب ــا کمب خامــوش و بــی حاشــیه ب
ــن اســتان  ــط زیســت ای ــوان خودشــان در خدمــت محی ــام ت تم

بــوده و هســتند.
وی اضافــه کــرد: همــکاران مــا باوجــود بحــث مهــم کرونــا 
ــا  ــث آلودگی ه ــق از حی ــا و رصــد مناط ــبانه روزی در ماموریت ه ش
و مشــکات زیســت محیطــی از یــک ســو و برخــورد بــا متخلفــان 
از ســوی دیگــر هســتند.او گفــت: مــا در ســازمان محیــط زیســت 

ــه  ــوده و هســتیم و هرجــا ب ســربازان بــی حاشــیه ایــن خــاک ب
تــوان مــا نیــاز بــوده هیــچ گاه میــدان و خالــی نکردیــم و همــواره 
ــردم هســتیم.  ــه م ــانی ب ــت رس ــال خدم ــی ســر و صــدا در ح ب
وی افــزود: اداره کل محیــط زیســت دوشــادوش دانشــگاه علــوم 
پزشــکی در خــط مقــدم ماننــد ســربازان گمنــام بــوده و هســت و 
از همــه همــکاران زحمــت کــش و بــی توقــع خــودم کــه عاشــقانه 
ــد تشــکر  ــده ان ــه مان ــد و در صحن ــرک نکردن ــا رو ت ــت ه ماموری

می کنــم.
اســتان کرمانشــاه 2 میلیــون و 499 هــزار هکتــار مســاحت دارد کــه 

70 درصــد آن را عرصه هــای منابــع طبیعــی بــا بیــش از 527 هــزار 
هکتــار جنــگل و یــک میلیــون و 192 هــزار هکتــار مرتــع تشــکیل 

داده اســت.
در اســتان کرمانشــاه تاکنــون 115 نفــر بــه بیمــاری کرونــا مبتــا کــه 
10 نفرشــان جــان خــود را از دســت داده انــد. براســاس آمار منتشــر 
شــد؛ 53 نفــر در شهرســتان کرمانشــاه، 9 نفــر در اســام آبادغــرب، 
20 نفــر در ســنقر، 14 نفــر در کنــگاور، ســه نفــر در هرســین، ســه 
نفــر در صحنــه، 6 نفــر در گیانغــرب، ســه نفــر در جوانــرود، 2 نفر در 

پــاوه و 2 نفــر در ســرپل ذهــاب بــه کرونــا مبتــا شــده اند.

عضـو شـورای پژوهـش و فنـاوری اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
خراسـان رضـوی گفـت: ایـن اسـتان با چالـش گرمایـش جهانی و 

تغییـر اقلیـم رو به رو اسـت.
هـادی معماریـان خلیـل آبـاد روز دوشـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: امـروز بسـیاری از جوامـع بـا افزایـش دمـا و تغییـر 
الگوهـای بـارش، شـاهد کاهش معنی دار منابع تأمین آب هسـتند 
و افزایـش توفانهـای شـدید باعث کاهش کیفیت آب و خطر سـیل 

هـای فاجعـه بـار در رودخانـه ها خواهد شـد.
وی ادامـه داد: تغییـر زمـان و مـکان بـارش همـراه بـا افزایـش 

وضعیت پسماندها و آلودگی ها در کرمانشاه 

به صورت مستمر رصد می شود
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امکان بازدید از حیات وحش فارس 
با ماندن در خانه

ماهیان قرمز را قتل عام نکنیم

ظهرابــی گفــت: بــا هــدف 
ــردم اســتان  ــا م ــاری ب همی
ــا  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل کــه ب
خانــه  »در  پویــش  بــه 
بمانیــم«، پیوســته انــد، اداره کل محیــط زیســت 
ــرده  ــازی ک ــور مج ــدازی ت ــه راه ان ــدام ب ــارس، اق ف

ــت. اس
بــه گــزارش خبرنــگار  خبرگزاری شبســتان  از  شــیراز 
،  »حمیــد ظهرابــی«، روز )دوشــنبه 26 اســفند( از راه 
انــدازی تــور مجــازی در حیــات وحــش فــارس خبــر 
ــردم اســتان  ــا م ــاری ب ــدف همی ــا ه ــت: ب داد و گف
ــه  ــش »در خان ــه پوی ــا ب ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــه ب ک
بمانیــم«، پیوســته انــد، اداره کل محیــط زیســت 
ــرده  ــازی ک ــور مج ــدازی ت ــه راه ان ــدام ب ــارس، اق ف

اســت.
ــزود:  ــارس اف ــت ف ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بــر ایــن اســاس، تــور رایــگان مجــازی مــوزه حیــات 

ــط زیســت  ــت محی وحــش و مناطــق تحــت مدیری
اســتان فــارس، فراهــم شــده اســت.

وی اضافــه کــرد: عاقمنــدان بــه حیــات وحــش مــی 
ــا مراجعــه بــه آدرس آدرس fars.doe.ir و  تواننــد ب
http://idefars. اپلیکیشــن تــور مجــازی بــه آدرس

ــی  ــارک مل ir/env.apk از مــوزه حیــات وحــش »پ
ــت  ــط زیس ــت محی ــت حفاظ ــق تح ــو« و مناط بم

فــارس دیــدن کننــد.
ــوری  ــه جان ظهرابــی تاکیــد کــرد: بیــش از 385 گون
در مــوزه حیــات وحــش »پــارک ملــی بمــو« وجــود 
ــه  ــرد ب ــه ف ــوری منحصــر ب ــوع جان دارد کــه یــک تن

شــمار مــی رود.
وی ادامــه داد: حیــات وحــش بــرای کــودکان، جذاب 
اســت و اوقــات آنهــا را در قرنطینــه خانگــی بــه خوبی 
پــر مــی کنــد، ضمــن اینکــه اطاعــات آنهــا را در حوزه 

گونــه هــای گیاهــی و جانــوری افزایــش مــی دهــد.

محیــط  فعــال  یــک 
ــرار دادن  ــت: ق ــت گف زیس
ســفره  در  قرمــز  ماهــی 
هفــت ســین یــک نــوع 
ــی  ــز محســوب م ــده نی ــودات زن ــام موج ــل ع قت
شــود چراکــه بســیاری از ایــن ماهی هــا تلــف 

مــی شــوند.
ــه  ــنا ادام ــا ایس ــو ب ــت و گ ــع در گف ــین رفی حس
ــا  ــین م ــت س ــگ هف ــز در فرهن ــی قرم داد:  ماه
ــه ســفره هفــت ســین  وجــود نداشــته و بعدهــا ب

اضافــه شده اســت.
بــه  مــا  افــزود:  فعــال محیــط زیســت  ایــن 
فرهنــگ خــود کــه بــا طبیعــت گــره خــورده و 
ــار  ــد افتخ ــه آن وارد می کن ــیب را ب ــن آس کمتری
می کنیــم امــا اکنــون سال هاســت کــه ماهــی 
خــود  ســین  هفــت  ســفره های  وارد  را  قرمــز 
کرده ایــم و بســیاری از ایــن ماهی هــا قبــل از 
لحظــه ســال تحویــل در تنــگ ماهــی از بیــن 

نــد. و می ر
وی تاکیدکــرد: بهتــر اســت بــه اصــل آداب و 
رســوم ســفره هفــت ســین خــود بازگردیــم و 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــز از نماده ــی قرم ــای ماه به ج
از گذشــته وجــود داشــته اســتفاده کنیــم و ســال 
نــو را بــا از بیــن بــردن یــک گونــه جانــوری آغــاز 

ــم. نکنی
ــز  ــردن ماهــی قرم ــا ک ــاره ره ــان درب ــع در پای رفی
ــا  ــا ، دریاچه ه ــین در رودخانه ه ــت س ــفره هف س
و در جاهــای دیگــری کــه گونه هــای مختلفــی 
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــد، گف ــان در آن وجــود دارن از آبزی
ــوب  ــم محس ــه ای مهاج ــز گون ــی قرم ــه ماه اینک
و  ویــروس  حامــل  می توانــد  می شــود، 
ــاندن  ــث آســیب رس ــه باع ــد ک ــی باش باکتری های
ــن  ــده اس ــا ش ــه در آن ره ــود ک ــی ش ــه  محیط ب
عــاوه بــر تاثیــر منفــی کــه بــر کیفیــت آن محیــط 
آن  در  موجــود  گونه هــای  بــه  می توانــد  دارد 
وارد کنــد. آســیب های جبران ناپذیــری  محیــط 

متخلفان زیست محیطی در منطقه هلن دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، از دستگیری دو متخلف در منطقه حفاظت 
شده هلن خبر داد.

گزارش

۴۱ قبضه ساح 
شکاری غیر مجاز 

در قزوین کشف و 
ضبط شد

عی
طبی

بع 
منا

ممنوعیت بهره برداری از غارهای لرستان
ــط زیســت لرســتان  ــی حفاظــت محی ــاون فن مع
ــد  ــا بازدی ــروس کرون ــل وی ــار کام ــا مه ــت: ت گف
ــوع  ــن اســتان ممن ــرداری از غارهــای ای ــره ب و به

شــد.
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــی روز دوشــنبه در گف ــد رحمت ــی هللا قائ نب
بیــان کــرد: ورود کرونــا بــه غارهــا و باقــی مانــدن ایــن 
ــرای مــدت زمــان  ویــروس در محیــط ســرد و مرطــوب غــار ب
بســیار طوالنــی و انتقــال آن توســط خفــاش هــا ) بــه عنــوان 
ــد باعــث شــیوع مجــدد بیمــاری در  ــان(، مــی توان ناقــل میزب

ــود. ــدد ش ــای متع دوره ه
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توقــف بهــره بــرداری از غارهــا و اعــام 
هشــدارهای الزم در خصــوص موضــوع و حتــی المقــدور نصــب 
ــه  ــط ادام ــای ذیرب ــا توســط دســتگاه ه ــه غاره ــع ورود ب موان
ادامــه داد: در ایــن راســتا جهــت جلوگیــری از انتشــار ویــروس 
کرونــا مکاتبــات الزم بــا بخشــداران و دهیــاران جهــت رعایــت 
ــطح  ــای س ــد از غاره ــرداری و بازدی ــره ب ــه به ــف هرگون و توق

اســتان انجــام شــده اســت.
قائــد رحمتــی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه ســاختار و تشــکیات 
غــار   250 تاکنــون  اســتان  توپوگرافــی  و  شناســی  زمیــن 
ــتان  ــازندهای اس ــه س ــل اینک ــه دلی ــد وب ــده ان ــایی ش شناس
اکثــرا آهکــی و قابلیــت انحــال دارنــد تعــداد غارهــای اســتان 

ــاد اســت. بســیار زی
وی افــزود: غارهــای پیــش از تاریــخ ومنقــوش لرســتان ماننــد 
هومیــان 1و2 در دنیــا کــم نظیــر مــی باشــند و غارهــای دســت 
ــره  ــو و کلماک ــوگان، دورک، من ــه غارک ــی از جمل ــن و طبیع ک

ــراوان هســتند. ف
ــم  ــه غارهــای مه ــان کــور از جمل ــار ماهی ــار داشــت: غ وی اظه
ــوری بومــی و  ــه جان ــه شــمار مــی رود کــه ســه گون لرســتان ب
انحصــاری در آن زیســت مــی کننــد و بــه عنــوان اثــر طبیعــی 
ملــی غــار "ماهــی کــور" تحــت مدیریــت محیــط زیســت 
اســتان قــرار دارد و هرگونــه بازدیــد از آن نیــز تــا اطــاع ثانــوی 

ــوع اســت. ممن

ت
یس

ط ز
حی

م

و  چهارمحـال  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
بختیـاری از آمـاده بـاش کامـل نیروهـای اجرایی 
در روزهـای پایانـی سـال تـا آخـر نـوروز خبـر داد.

بـه گـزارش خبرگزاری خبرآناین اسـتان چهارمحـال و بختیاری 
به نقل از روابط عمومی محیط زیسـت اسـتان ،شـهرام احمدی 
گفـت: نیروهـای اجرایـی حفاظت محیط زیسـت اسـتان از هم 
اکنـون در آمـاده بـاش کامـل بـه سـر مـی برنـد. احمـدی بـا 
اشـاره بـه عملکـرد خـوب حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان در 
سـال 98 افـزود: گشـت هـای ویژه حفاظـت محیط زیسـت در 

حـوزه پایـش و حفاظـت فعال هسـتند. 
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونا اسـتفاده 
از ماسـک و دسـتکش یکبـار مصـرف اجتنـاب ناپذیر اسـت اما 
ایـن اقـام پـس از اسـتفاده بـه زباله عفونـی خطرنـاک تبدیل 
مـی شـوند.احمدی عنـوان کـرد: بر همین اسـاس ایـن اداره کل 
برنامـه هایـی را جهـت تنویـر افـکار عمومی و ایجاد حساسـیت 
نسـبت بـه حفـظ محیـط زیسـت و رعایـت نـکات بهداشـتی و 
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وی خاطرنشـان کـرد: فضـای سـبز شـهرهایی کـه پایین 
اسـت، دلیلـی نـدارد بـی دقتـی و غفلـت اتفـاق بیفتـد 
و درختـان ایـن شـهرها آسـیب ببیننـد، اسـتفاده از آب 
سـطوح  و  اطـراف  فضاهـای  ضدعفونـی  در  اکسـیژنه 
فضـای سـبز آسـیب کمتری بـه همـراه دارد تا اسـتفاده 
از آب ژاول. اگـر چـه آب ژاول نیـز در مقابـل حـرارت و 
نـور ناپایـدار اسـت ولـی در صـورت اسـتفاده از آب ژاول 
نیـز بایـد غلظـت آن کمتـر از 2درصد باشـد و به قسـمت 

روبشـی گیـاه یعنـی برگهـای جـوان مصـرف نگـردد.

مدیرکل محیط زیسـت و توسـعه پایدار شـهرداری تهران 
از جمـع آوری بنرهای هشـدار در خصـوص انتقال کرونا از 

طریق حیوانـات خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا، شـینا انصـاری عصر امروز در نشسـت 
خبـری مجـازی که برگزار شـد در تشـریح اقدامـات اداره 
کل محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران 
گفـت:  اداره کل محیـط زیسـت شـهرداری تهـران به طور 
مسـتقل کار خاصی انجام نداده اسـت امـا در کنار مابقی 
دسـتورالعمل ها  تدویـن  رونـد  در  سـازمان ها  و  ادارات 

حضور داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از موضوعـات خـاص کـه مورد 
تاکیـد اداره کل محیط زیسـت شـهرداری تهـران نیز قرار 
گرفـت بحـث دفن پسـماند بـه خصوص پسـماند ویژه و 
عفونـی بود، افـزود: تاکید زیـادی در این خصوص انجام 
شـد و بازدیدهـای مشـترکی نیـز از مکان هـای اسـکان 

کارگـری صـورت گرفت.
وی بـا اشـاره بـه تعطیلـی برنامه هـای مناسـبتی محیط 
زیسـت از جمله لغو نمایشـگاه بین المللی محیط زیست 

در پـی شـیوع کرونـا گفت: اسـتفاده از شـوینده ها و مواد 
ضـد عفونـی  کننده بـه یکـی از دغدغه های اصلـی تبدیل 
شـده اسـت چـرا کـه ایـن مـواد بـر پایـه کلـر هسـتند و 
جای سـوال اسـت که آیا اسـتفاده از این مواد به محیط 
زیسـت آسـیب می رسـاند؟ آیـا حیوانـات شـهری ناقـل 
هسـتند؟ امـا واقعیت این اسـت که شـهرداری تهران در 
اسـتفاده از مـواد ضـد عفونی کننـده دسـتورالعملی تهیه 
نکـرده اسـت. بلکـه از دسـتورالعمل های وزارت بهداشـت 
و سـازمان جهانـی بهداشـت اسـتفاده می کنـد و در واقع 

اجـرا کننـده دسـتورالعمل های آنها اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن دسـتورالعمل ها حـدود مجاز 
و غلظت هـا مشـخص شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل 
اسـتفاده از مواد ضد عفونی کننده مشـکل سـاز نیسـت، 
گفـت: اگـر از ایـن حـدود مجـاز فراتـر رویـم قطعـا برای 
و  حیوانـات  زیسـت،  محیـط  انسـان،  جملـه  از  همـه 
… مشـکل سـاز خواهـد بـود امـا ایـن حـدود مجـاز در 
اینکـه بحـث  بـا بیـان  شـهرداری کنتـرل می شـود.وی 
انتقال کرونا از حیوانات حاشـیه سـاز شـده است، افزود: 
هنوز شـواهد و مسـتنداتی دال بر انتقال این ویروس از 
حیوانـات احـراز نشـده اسـت اما تاکید شـده کـه تماس 
کنتـرل شـده داشـته باشـیم و بعـد از تمـاس با پوسـت 
آنهـا دسـت هایمان را بشـوییم و ایـن موضـوع در بنرهای 
شـهرداری در سـطح شـهر اکـران شـد کـه البتـه فعـاالن 
حقـوق حیوانـات به ایـن موضـوع اعتراض داشـتند و به 
رغـم آنکـه این بنرهـا محتوای حیوان سـتیزی نداشـت؛ 
امـا از آنجایی که موجب حساسـیت شـده بود، از سـطح 
شـهر جمـع آوری شـد.وی از مـردم خواسـت دسـتکش، 
دسـتمال و ماسـک مـورد استفاده شـان را در نایلون های 
در بسـته قـرار داده و در داخـل مخـازن زباله قـرار دهند، 
گفـت: ایـام پایانی سـال اسـت و معمـوال افـراد در خانه 
تکانی هـا از مـواد شـوینده اسـتفاده می کننـد و دقـت 
داشـته باشـید کـه اگـر اصـرار داریـد از مواد ضـد عفونی 
کننـده بـر پایه کلر اسـتفاده کنیـم حتما جریـان آزاد هوا 
وجـود داشـته باشـد نـه اینکـه در یـک فضـای دربسـته 
از مـواد ضـد عفونـی کننـده اسـتفاده کنیم.انصـاری در 
مـورد دالیـل آلودگـی هـوا در ایـن روزها که تـردد کاهش 
یافتـه اظهـار کـرد: در ایـن چنـد روز شـاهد بـروز پدیـده 
وارونگـی هـوا بودیـم امـا این روزهـا آالینده شـاخص ما 
ذرات معلـق کمتـر از 2.5 میکـرون بـود که ناشـی از تردد 
خودروهـای دیزلـی در شـهر اسـت کـه بـه نظـر می رسـد 
از آنجایـی کـه محدودیت هـا در شـهر کاهـش یافته این 
ذرات نیـز افزایـش یافتـه اسـت امـا بـا ایـن حـال دلیل 

اصلـی، پایـداری شـرایط جوی اسـت.

وی خاطرنشان کرد: 
فضای سبز شهرهایی 

که پایین است، دلیلی 
ندارد بی دقتی و غفلت 

اتفاق بیفتد و درختان 
این شهرها آسیب ببینند، 

استفاده از آب اکسیژنه 
در ضدعفونی فضاهای 
اطراف و سطوح فضای 
سبز آسیب کمتری به 
همراه دارد تا استفاده 

از آب ژاول. اگر چه آب 
ژاول نیز در مقابل حرارت 

و نور ناپایدار است ولی 
در صورت استفاده از آب 
ژاول نیز باید غلظت آن 

کمتر از 2درصد باشد و به 
قسمت روبشی گیاه یعنی 

برگهای جوان مصرف 
نگردد.

ضدعفونی کردن شهرها نبایید صدمه به درختان بزند
ماده اصلی استفاده شده در ضدعفونی سطح شهر، آب ژاول است که استفاده از آن در کنارفضای سبز و حتی سطح 

درختان موجب نگرانی هایی شده است

عضـو شـورای پژوهـش و فنـاوری اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
خراسـان رضـوی گفـت: ایـن اسـتان با چالـش گرمایـش جهانی و 

تغییـر اقلیـم رو به رو اسـت.
هـادی معماریـان خلیـل آبـاد روز دوشـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: امـروز بسـیاری از جوامـع بـا افزایـش دمـا و تغییـر 
الگوهـای بـارش، شـاهد کاهش معنی دار منابع تأمین آب هسـتند 
و افزایـش توفانهـای شـدید باعث کاهش کیفیت آب و خطر سـیل 

هـای فاجعـه بـار در رودخانـه ها خواهد شـد.
وی ادامـه داد: تغییـر زمـان و مـکان بـارش همـراه بـا افزایـش 

سـطح آلودگـی آب، اکوسیسـتم هـای موجـود را تحت تنـش قرار 
داده و بقـای بسـیاری از ماهـی هـا و گونـه هـای حیـات وحـش 
تغذیـه کننـده از رودخانـه هـا را تهدیـد مـی کنـد و ایـن تغییـرات 
تأثیـرات چشـمگیری بر جوامع می گذارد سـامت عمومی را تهدید 
و اقتصـاد را تضعیـف مـی کنـد و کیفیـت زندگـی را در بسـیاری از 

مناطـق کاهـش مـی دهد.
رییـس مرکـز آموزش عالی کاشـمر گفـت: در این میان شهرسـتان 
کاشـمر و منطقه ترشـیز که در منطقه اقلیمی گرم و خشـک استان 
قـرار دارد بـه شـدت تحت تاثیر پیامدهای تغییـر اقلیم قرار میگیرد 

و  رودخانه ها به عنوان شـریان های حیاتی منشـا گرفته از حوضه 
هـای آبخیـز و تغذیه کننده سـفره های آب زیرزمینـی اولین مولفه 

حیاتـی متاثر از پدیده تغییر اقلیم هسـتند. 
معماریـان افـزود: مطالعـات بیـان آب محدوده مطالعاتی کاشـمر، 
خلیـل آبـاد و بردسـکن نشـان مـی دهـد که در سـال آبـی 96-97 
حجـم روانـاب سـطحی نفوذ یافته بـه سـفره آب زیرزمینی، حاصل 

از رودخانـه هـای منطقـه 2/2 میلیـون متر مکعب اسـت. 
به گفته او تحلیل روند پارامترهای هواشـناختی اصلی شـهر کاشمر 
نشـان مـی دهد کـه تمامـی پارامترهـای اقلیمـی شـامل میانگین 
دمـا، سـاعات آفتابـی، تبخیـر، رطوبـت جـوی و سـرعت بـاد دارای 
روندهـای افزایشـی طـی سـه دهـه اخیـر بـوده انـد و ایـن درحالی 
اسـت کـه مجمـوع بـارش سـاالنه طـی سـه دهـه اخیـر، بـه میزان 
هفـت میلیمتـر کاهـش یافتـه اسـت و میانگیـن دمـای روزانه نیز 
بـه میـزان 1/3 درجـه سـانتیگراد طـی 30 سـال گذشـته افزایـش 

نشـان مـی دهد.
عضـو شـورای پژوهـش و فنـاوری اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
خراسـان رضـوی گفـت: تنهـا با تحلیـل داده هـای هواشـناختی در 
دسـترس از 30 سـال گذشـته در شـهر کاشـمر برآورد می شـود که 
بـا توجـه بـه روند افزایشـی دما، سـاعات آفتابـی و میـزان تبخیر و 
در مقابـل بـا توجـه بـه روند کاهشـی میزان بـارش، در آینـده مراکز 
جمعیتـی منطقـه ترشـیز با کمبـود منابع آبـی سـطحی در رودخانه 
هـا و فشـار بـر منابـع باقیمانـده آب زیرزمینـی تحت تاثیر شـرایط 

گرمایشـی اتمسـفر مواجه خواهند شـد.
معماریـان افـزود: بنـا بر بررسـی ها و مدل سـازی هـا، در یک دوره 

30 سـاله تـا سـال 2020، حجم رواناب سـاالنه برخـی رودخانه های 
حوضـه آبخیز کاشـمر تـا 40 درصـد کاهش یافته و مسـلما کاهش 
حجـم جریـان رودخانـه هـا موجب تغییـرات محسوسـی در پایین 

دسـت و کاهـش کیفیت آب خواهد شـد.
وی اضافـه کـرد: بخشـی از روانـاب موجـود در بسـتر رودخانـه باید 
بـه عنـوان حداقـل جریـان یـا نیـاز آبی زیسـت محیطـی در اختیار 
جوامـع گیاهـی و جانـوری تغذیـه کننـده از رودخانـه قـرار بگیرد که 
کاهـش جریـان موجـب آسـیب رسـیدن به ایـن جوامـع و کاهش 

تنـوع زیسـتی خواهد شـد.
بـه گفتـه او مطالعاتـی کـه هـم اکنـون در جریـان اسـت حاکـی از 
رونـد افزایشـی معنی دار دما و روند کاهشـی معنـی دار بارش برای 

ایسـتگاه سـینوپتیک کاشـمر در دوره آینده تا سـال 2099 اسـت.
عضـو شـورای پژوهـش و فنـاوری اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
خراسـان رضوی گفت: در سـالیان اخیر متاسـفانه شـاهد برداشـت 
هـای بـی رویـه از منابـع آب سـطحی رودخانـه های اصلـی تغذیه 
کننده دشـت کاشـمر هسـتیم و رودخانه شـصت دره نمونه بارز این 
گونـه تجاوزهاسـت که عمدتا به بهانه ویاسـازی صـورت می گیرد و 
چند سـالی اسـت عـده ای به بهانه نگهـداری از چند درخـت، اطراف 
زمین هـا را حصـار کشـیده و آنهـا را ملـک شـخصی کرده انـد و بـا 
تجـاوز بـه حریـم و بسـتر رودخانه موجب انسـداد مسـیر، تخریب 
جـاده و تشـدید باررسـوبی جریـان رودخانه شـده اند کـه در پایین 
دسـت سـیاب هـای مخربـی را بـه خصـوص در بهـار 1398 ایجاد 

کرد.

خراسان رضوی با چالش تغییر اقلیم 

رو به رو است

فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع طبیعی ضمـن بیان اینکه امسـال 
آتش سـوزی  در جنـگل نسـبت به سـال های قبـل افزایـش یافته 
اسـت، گفـت: توصیـه مـا بـه همـه ایـن اسـت کـه نـوروز امسـال 
در خانـه بمانند.سـرهنگ علـی عباس نـژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
ضمـن تاکیـد بـر اینکـه توصیـه مـا بـه تمـام مـردم ایـن اسـت 
کـه در ایـام نـوروز بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کوویـد 19 در خانـه 
بماننـد و در ایـن ایـام بـه طبیعـت مراجعـه نکننـد، اظهار کـرد: به 
هرحـال نیروهـای منابـع طبیعـی طـی ایـن ایـام در حـال آمـاده 
بـاش هسـتند.وی ادامـه داد: امیدواریـم مـردم نیز مراعـات کنند 
و بـا عـدم حضـور در اماکـن عمومـی کمک کننـد تا ایـن ویروس 

بیـش از ایـن گسـترش پیـدا نکند.
فرمانـده یـگان حفاطـت منابـع طبیعـی بـا اشـاره به اینکـه بیش 
از 90 درصـد از تخریب هـا و آسـیب ها بـه منابـع طبیعـی علـت 
انسـانی دارد، تصریـح کـرد: پیش بینـی می کنیـم کـه امسـال بـا 
عـدم ورود مسـافر بـه شـهرهای مختلـف، آتش سـوزی و تخریب 

بـه طبیعـت کمتـر اتفـاق افتد.
امسـال  متاسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  عباس نـژاد 
بـه  نسـبت  جنگلـی  عرصه هـای  در  بیشـتری  آتش سـوزی های 
سـال های قبـل رخ داد، گفـت: برخـی از ایـن آتش سـوزی ها در 
مناطـق صعب العبـور بـود و از آنجایـی کـه امسـال امـکان اطفـای 
حریـق هوایـی نداشـتیم آتش سـوزی ها افزایـش داشـت.به گفته 
وی، امسـال در مراتـع نیـز بـه دلیـل بارندگی هـای خـوب ابتـدای 
سـال و پوشـش گیاهی انبوه آتش سـوزی های بیشـتری نسـبت 
بـه سـال های قبـل رخ داد.فرمانـده یـگان حفاطت منابـع طبیعی 
در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه سـال جدیـد بـا گشـت های 
هدفمنـد و انجـام قراردادهـای حفاظتـی دقیق تـر بتـوان بیـش از 

پیـش از عرصه هـای منابـع طبیعـی حفاظـت کـرد.

افزایش تعداد 
آتش سوزی های جنگلی 

در سال ۹۸

نقش پررنگ نگهبانان محیط 
زیست  در شکست کرونا

خبر

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
زیســت  آلودگی هــای  گفــت:  زیســت  محیــط 
محیطــی نقــش مهمــی در توســعه ویــروس از 
جملــه کرونــا دارنــد کــه بایــد ســعی در کنتــرل آن 

ــود. ــع ش ــره قط ــن زنجی ــا ای ــیم ت ــته باش داش
مســعود تجریشــی روز یکشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار محیــط زیســت ایرنا 
افــزود: ســازمان حفاظــت محیط زیســت یــک ســازمان نظارتــی اســت بنابرایــن 
بــا دقــت و توجــه در نظــارت مــی توانــد نقــش مهمــی در انتقــال و یــا کنتــرل 

ویــروس هــا داشــته باشــد.
وی اظهــار داشــت: مثــا آلودگــی هــوا در انتقــال ویــروس نقــش مهمــی دارد 
چــون ویــروس بــار منفــی دارد و مــی توانــد بــه ذرات بچســبد و بــا آن بچرخــد 
اینکــه مــی گوینــد کرونــا تــا چنــد متــر مــی توانــد جابجــا شــود اگــر ذراتــی 
ــا  ــد ت ــوده شــوند مــی توانن ــه ایــن ویــروس آل کــه در داخــل هــوا هســتند ب
چنــد متــر نیــز جابجــا شــوند، وقتــی کــه مثــا دو روز خانــه یــا محــل کار خــود 
را تمیــز نکنیــد و بعــد از آن یــک دســتمال بکشــید مــی بینیــد کــه ســیاه مــی 
شــود اینهــا دوده و ذرات معلــق در هــوا هســتند مخصوصــا اگــر بــه صــورت رس 
باشــند بــار الکتریکــی دارنــد و ویــروس هــا را بــه خــود جــذب مــی کننــد کــه 
در ایــن حالــت مــی تواننــد در فواصــل بیشــتر جابجــا شــوند، بنابرایــن آلودگــی 

هــوا نقــش مهمــی در بهبــود و کنتــرل بیمــای هــای واگیــر دارد.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــه ب ــری ک ــش دیگ ــه داد: بخ ــی ادام تجریش
زیســت بــر مــی گــردد بحــث پســماندها اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز وظیفــه 
مــا نظارتــی اســت؛ دســتورالعمل آنــرا تهیــه و بــه تمــام اســتان هــا ابــاغ کــرده 
ایــم مبنــی بــر اینکــه حتمــا بایــد پســماندهای کرونایــی بــه عنــوان زبالــه هــای 
عفونــی جمــع آوری و بــه طــور جداگانــه دفــن شــوند امــا آن چیــزی کــه مهــم 
اســت ایــن اســت کــه جمــع آوری زبالــه هــای شــهری بــه شــهرداری هــا بــر 
مــی گــردد کــه ایــن مســاله را تــا حــدودی پیچیــده مــی کنــد چــون وقتــی 
پســماندهای کرونایــی بــا زبالــه هــای شــهری مخلــوط شــوند خودشــان مــی 
تواننــد عامــل جــدی در جابجایــی آلودگــی از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر یــا 

انتقــال از انســان بــه انســان دیگــری باشــند.
ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــردی،  ــت ف ــی بهداش ــه عبارت ــی و ب ــت محیط ــای زیس ــی ه ــن آلودگ بنابرای
محیطــی، جمــع آوری پســماندها و آلودگــی هــوا همــه در ایــن زنجیــره انتقالــی 
کــه ســعی مــی کنیــم آنــرا قطــع کنیــم بــه هــم متصــل مــی شــوند کــه مــی 

ــروس نقــش داشــته باشــند. ــد در گســترش وی توانن
ــم چــون  ــش داری ــوا نق ــی ه ــرل آلودگ ــا در کنت ــن م ــرد: بنابرای ــد ک وی تاکی
یکــی از مکانیــزم هــای جابجایــی ویــروس و باکتــری هــا آلودگــی هــوا اســت 
ــرای همیــن اســت کــه در تاشــیم  ــرا کنتــرل کنیــم ب و تــاش مــی کنیــم آن
تــا بــه خــودرو ســاز تفهیــم کنیــم کــه اگــر خــودروی بــی کیفیــت تولیــد کنــد 

یعنــی اینکــه آلودگــی هــوا را بیشــتر کــرده اســت.

محیط 
زیست

تهیه و توزیع مواد غذایی برای محیط بانان
مواد غذایی برای پرسنل اجرایی یگان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تهیه و توزیع خواهد شد.

سنا
 ای

س:
عک

فرمانـده یـگان حفاظت محیط زیسـت گفـت: گزارش ها نشـان می دهد 
امـا  مبتـا شـده اند  ویـروس کرونـا  بـه  از محیط بانـان  تـن  کـه 10 

خوشـبختانه تاکنـون فوتـی نداشـته ایم.
جمشـید محبـت خانـی روز دوشـنبه در گفـت وگـو با خبرنـگار محیط 
زیسـت ایرنا افزود: همزمان با شـیوع ویروس کرونا، سـتادی متشکل 
از کمیتـه هـای مختلـف در سـازمان حفاظت محیط زیسـت تشـکیل 
شـد کـه کمیتـه حوزه محیـط بانـی آن بر عهـده یـگان حفاظت محیط 
زیسـت بود که بر این اسـاس دسـتورالعملی در راستای کنترل و مقابله 
بـا ایـن ویـروس را برای محیط بانان تهیه و به اسـتان هـا اباغ کردیم.
وی اظهـار داشـت: بسـیاری از محیـط بانـان در مناطقـی دور افتـاده 
خدمـت مـی کننـد و به رسـانه ملی و حتـی اینترنت دسترسـی ندارند 
بنابرایـن نمـی داننـد که چـکار باید بکنند که بـا تهیه این دسـتورالعمل 
بـه آنهـا اطـاع رسـانی کردیـم کـه چـه کار باید بکننـد، همچنیـن اقام 
بهداشـتی بـه آنهـا رسـاندیم و فرماندهـان یـگان هـا تـک تـک محیط 
بانـان را آمـوزش دادنـد کـه چگونـه خـود و خانـواده خـود را از کرونا در 

امـان نگـه دارند.
وی ادامـه داد: همچنیـن چـون محیـط بانان در فضای طبیعـی رفت و 
آمـد دارنـد و ممکن اسـت آلوده باشـند و محیط را آلـوده کنند بنابراین 
بهتـر اسـت که هموطنان در روزهـای نوروز به ویژه روز طبیعت )سـیزده 

بـدر( در منـزل بمانند تا جانشـان در امان باشـد. 
محبـت خانـی دربـاره بندهای دسـتورالعمل شـیوع کرونا بـرای محیط 
بانـان گفـت: چون تعـدادی از محیـط بانـان در روزهای عیـد از خانواده 
خـود دور هسـتند از ایـن رو در پاسـگاه محیـط بانـی اقـدام بـه چیدن 
سـفره هفت سـین می کنند که در این دسـتورالعمل این اقدام ممنوع 
شـده اسـت، همچنین از انها خواسـته شـده تا پاسـگاه محیط بانی و 
خـودرو و موتـوری که برای گشـت از آن اسـتفاده می کنند را ضدعفونی 
کننـد ، دسـت های خود را مدام بشـورند و از روبوسـی خـودداری کنند، 

بـه افـراد دیگـر نیز اجـازه ندهند در طبیعـت دور هم جمع شـوند. 

۱۰ محیط بان کرونایی شدند 

رنا
 ای

س:
عک

ت
یس

ط ز
حی

تشدید گشت و نظارت حفاظت محیط زیست م
چهارمحال و بختیاری 
و  چهارمحـال  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
بختیـاری از آمـاده بـاش کامـل نیروهـای اجرایی 
در روزهـای پایانـی سـال تـا آخـر نـوروز خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگزاری خبرآناین اسـتان چهارمحـال و بختیاری 
به نقل از روابط عمومی محیط زیسـت اسـتان ،شـهرام احمدی 
گفـت: نیروهـای اجرایـی حفاظت محیط زیسـت اسـتان از هم 
اکنـون در آمـاده بـاش کامـل بـه سـر مـی برنـد. احمـدی بـا 
اشـاره بـه عملکـرد خـوب حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان در 
سـال 98 افـزود: گشـت هـای ویژه حفاظـت محیط زیسـت در 

حـوزه پایـش و حفاظـت فعال هسـتند. 
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونا اسـتفاده 
از ماسـک و دسـتکش یکبـار مصـرف اجتنـاب ناپذیر اسـت اما 
ایـن اقـام پـس از اسـتفاده بـه زباله عفونـی خطرنـاک تبدیل 
مـی شـوند.احمدی عنـوان کـرد: بر همین اسـاس ایـن اداره کل 
برنامـه هایـی را جهـت تنویـر افـکار عمومی و ایجاد حساسـیت 
نسـبت بـه حفـظ محیـط زیسـت و رعایـت نـکات بهداشـتی و 

زیسـت محیطـی جهـت عـدم رهاسـازی زبالـه هـای عفونـی و 
غیربهداشـتی در بیـن مـردم اجـرا مـی کنـد. مدیـرکل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان عنـوان کـرد: هماهنگی و همـکاری بین 
منابـع  حفاظـت  هـای  یـگان  و  انتظامـی  نیـروی  بـا  بخشـی 
بسـیار  طبیعـی  و  ملـی  هـای  عرصـه  از  حفاظـت  در  طبیعـی 
نیروهـای  اذعـان کـرد: کلیـه  مسـئول  مقـام  ایـن  باالسـت. 
فروردیـن   15 تـا  امـروز  از  زیسـت  محیـط  اجرایـی حفاظـت 
مـاه 99 بـرای ارائـه خدمـات بـه مـردم اسـتان و جلوگیـری 
درحالـت  بختیـاری  و  چهارمحـال  زیسـت  محیـط  تخریـب  از 
آمـاده بـاش کامـل هسـتند.وی در پایان بـا بیان اینکـه هرگونه 
تخریـب  و  وحشـی  جانـوران  فـروش  و  خریـد  و  نگهـداری 
طبیعـت و محیـط زیسـت بـه لحـاظ قوانیـن و ضوابـط تخلـف 
بـوده و قابـل پیگیـری اسـت، گفت: مـردم فهیم و دوسـتداران 
تخلفـات  مشـاهده  صـورت  در  تواننـد  مـی  زیسـت  محیـط 
زیسـت محیطـی، گـزارش خـود را بـا شـماره تلفن هـای 1540 

بگذارنـد. و 3-32223572 در میـان 

کار
صیادان صید خرچنگ خود را در دریا تخلیه کردندش

بـا شـیوع کرونـا ویـروس در کشـور های خلیـج فـارس 
و نبـود تقاضـای خریـد آبزیـان از ایـران، صیـادان بـار 
خرچنـگ را در دریـا تخلیـه کـرده و امـواج دریـا آن را به 
سـاحل قشـم آورده اسـت. رئیـس اداره حفاظت محیط 
زیسـت شهرستان قشـم روز شنبه گفت: احتمال می رود 
بـا توجـه بـه نبـود امکانـات سـردخانه بـر روی شـناور و 
فسـاد پذیـری سـریع الشـه، صیـادان مجبـور بـه تخلیـه بـار در دریـا 
شـده اند. در روزهای اخیر فیلمی در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت 
کـه از مرگ ومیـر تعدادی خرچنگ در نوار سـاحل جنوبی قشـم حکایت 
می کند. رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان قشـم روز شنبه 
گفـت: احتمـال مـی رود بـا توجـه بـه نبـود امکانات سـردخانه بـر روی 
شـناور و فسـاد پذیـری سـریع الشـه، صیـادان مجبـور به تخلیه بـار در 
دریـا شـده اند. در روزهـای اخیر فیلمی در فضای مجازی منتشـر شـده 
اسـت کـه از مرگ ومیـر تعـدادی خرچنـگ در نوار سـاحل جنوبی قشـم 
حکایـت می کنـد. صـادق رسـتمی افـزود: با پایـش نوار سـاحل جنوبی 
جزیره قشـم، فقط در یک ناحیه از نوار سـاحل جنوبی با بسـتر سنگی و 
ماسـه ای به طول 100 متر این خرچنگ ها مشـاهده شـد. وی ادامه داد: 
در ایـن منطقـه 300 قطعـه الشـه خرچنگ بالـغ و نیمه بالـغ از گونه آبی 
شـناگر بـا وزن حـدود هـر کـدام 200 گـرم و همچنیـن الشـه یک قطعه 
الک پشـت دریایـی از گونـه سـبز در همـان ناحیه وجود داشـت. رئیس 
اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان قشـم تصریـح کرد: بـا توجه 

بـه اینکـه ایـن گونه خرچنـگ خوراکی از لحـاظ اقتصادی در کشـورهای 
عربـی بسـیار ارزشـمند اسـت و بـازار خوبـی دارد، صید غیر مجـاز آن در 
بعضـی مواقـع رخ می دهـد. وی احتمـال مـرگ خرچنگ هـا بـه دلیـل 
شـکوفایی بلـوم جلبکـی در همـان منطقـه را دور از ذهـن ندانسـت و 
ادامـه داد: البتـه بـا توجـه بـه اینکـه تلفات فقـط به یک نـوع خرچنگ 
کـه ارزش غذایـی بـرای برخـی کشـورها دارد، مربـوط می شـود، بحـث 
بلوم جلبکی نمی تواند درسـت باشـد. رسـتمی خاطرنشـان کـرد: با این 
حـال، جهـت بررسـی علـت مـرگ و میـر خرچنگ هـا در صـورت وجود 
آلودگی هـای بیولوژیکـی در زیسـتگاه، از آب دریـا در سـاحل جنوبـی و 
الشـۀ خرچنگ هـا نمونه برداری و به پژوهشـکده اکولـوژی خلیج فارس 
ارسـال شـد. بـا ثبت چهار مـورد جدید کرونـا مثبت در اسـتان هرمزگان 
شـمار مبتایـان بـه کرونـا در این اسـتان به 83 نفر رسـید کـه 63 مورد 
از مـوارد مثبـت پـس از بهبـود نسـبی از بیمارسـتان مرخـص شـدند و 
بـا ثبـت یـک فـوت، تعـداد فوتی های اسـتان هرمـزگان به هشـت نفر 
رسـید. در مجموع 731 بیمار با تشـخیص بیماری حاد تنفسـی تاکنون 
بـه بیمارسـتان مراجعـه کـرده انـد، از این تعـداد 580 نفر پـس از بهبود 
ترخیـص و در حـال حاضـر 12 بیمار حاد تنفسـی نیز بسـتری هسـتند. 
تاکنـون در بندرعبـاس با 44 مورد، قشـم با 12 مورد، کیـش با 13 مورد، 
پارسـیان دو مورد، رودان سـه مورد، بندرلنگه سـه مورد، بستک دو مورد، 
حاجـی آبـاد یـک مـورد، مینـاب دو مـورد و جاسـک یـک مـورد دارای 

ویـروس کرونا ثبت شـده اسـت.
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 اطالع
 رسانی

کشف ۳۰ هزار عدد دستکش احتکار شده در رشت
فرمانده انتظامی گیان از کشف 30 هزار عدد دستکش خارجی احتکار شده به ارزش 180 میلیون ریال در 
شهرستان رشت خبر داد.

سودوکو شماره ۱6۹۳

پاسخ سودوکو شماره ۱6۹2

افقی

  1 - از آثــار تورگنیف
 2 - زیبایی و قشــنگی، زیبایی - ســر 

چشــمه - حمام الغری
 3 - قلوب - نوعی دریبل چرخشــی 

در بســکتبال - در روح 
4 - جوان نیســت، سالخورده، مسن 

- درختی شــبیه درخت انار كه همیشــه 
ســبز است - امر به آسودن 

5 - مثل و مانند، بدرســتی که - 
بزرگتر، رئیس قوم، سرپرســت اصطبل 

- مکیــدن چیزی را
 6 - ســقف دهان  - وصف نوعی 

ســرو - ظرف شویی خارجی - صدا، 
صــوت، نغمه و بانگ 

7 - قهرمــان - پاک کرد - محل 
گرد آمدن، محــل اجتماع، نهادی که 

تصــدی امور خاصی را بر عهده دارد
 8 - دربدر و ویان، بی ســر و ســامان

 9 - ششــمین ماه سریانی - 
پــروردگارا - از بیماریهای واگیردار

 10 - معشــوقه رامین - آشــکار - بهره 
پول - یادداشــت، الفبای موسیقی 

11 - رودی در فرانســه، از باشگاه های 
فرانســوی - طایفه ای در سیســتان - 

خزانه داری
 12 - اشــعه مجهول - شهری در 

بدكارترین   - آلمان 
13 - از مــاه های قمری - بزرگ - 

راشــی می پردازد و مرتشی می پذیرد 
14 - رشــته پهن - جاده هموار و شــن 

ریزی شــده - شیپور
 15 - اولیــن زن جهانگرد اروپایی 

در ایران

عمودی 
 1 - مغرور - دســت بند

 2 - روشــنتر، آشــكارتر - طرز قرار 
گرفتن گل بر روی ســاقه - تفاله 

عسل 
3 - از القــاب حضرت فاطمه)س( - 

زغــال - هزارو صدو یازده
 4 - آزاد، از بند رســته - مانند مس 

- رنجی ندارد
 5 - گوشــت آذری، مترادف آشغال، 

اســب ترك - خوش سیما، خوش 
چهــره - نوعــی گیوه، از انواع ضمیر

 6 - نژاد اســب کوتاه - عامل بیماری 
- حــس بویایی، بوئیدن

 7 - امــر بــه نمردن - تو بنوش - 
بخیه درشــت، خوراک ساعت

 8 - جمــع رنــد - حرکتی در جودو - 
آل شبیه 

 9 - زمینی وســیع - آبرســان عهد 
قدیم، آبیار - همشــیره

 10 - بدنیا آوردن - كنایه از قســی و 
بــی رحم - اتاق پذیرایی

 11 - تیرچــه چوبــی - كروموزم غیر 
جنســی انسان - مادر لر، بیماری، 

روسی تصدیق 

 12 - رمــوز، رازها - خزیدن - خاک 
گور

 13 - كمــك گاییــچ در تیم ملی 
والیبــال ایران - میان تهی، پوك - 

پسرانه نامی 

 14 - شــهری در آلمان - از سوره 
های قران - متصدی نمایشــگاه

 15 - بركندن، دور شــدن، درآوردن 
جــزء از كل - فیلــم فریدون جیرانی

جدول شماره ۱6۹۳

پاسخ جدول شماره ۱6۹2

محتـرم  ریاسـت  سـخنان  بـه  توجـه  بـا 
جمهـوری در خصـوص نحـوه تصمیم گیـری 
بـرای تعطیلـی اصنـاف، بدیـن وسـیله بـه 
اطـاع کلیـه صاحبـان صنـوف و شـهروندان 
محتـرم اسـتان کرمـان می رسـاند موضـوع 
تعطیلـی واحدهـای صنفـی اسـتان کرمان، 
بجـز صنـوف ضروری، مـورد موافقت سـتاد 
ملـی مدیریـت مقابلـه بـا کرونا قـرار گرفته 
و در جلسـه اسـتانی ایـن سـتاد کـه ظهـر 
کرمـان  اسـتانداری  در   26/12/98 امـروز 
برگـزار شـد، مقـرر گردیـد، تعطیلـی اصناف 

طبـق برنامـه ای کـه قبـا اعام شـده انجام 
شـود. ایـن تصمیـم، قانونـی بـوده و بجـز 
اصنـاف،  سـایر  بـرای  ضـروری،  صنـوف 

می باشـد. الزم االجـرا 
بـا عنایـت بـه سـیر صعـودی آمـار ابتـا در 
سـطح اسـتان کرمان، در صورت بی توجهی 
واحـد  تعطیلـی، متصـدی  رعایـت  و عـدم 
صنفـی متخلـف از طریـق دادسـتانی مـورد 
واحدهـای متخلـف  و  گرفتـه  قـرار  پیگـرد 
توسـط اداره اماکـن نیـروی انتظامی پلمب 

شـد. خواهند 

صنوفی که مجاز به فعالیت 
هستند، عبارتند از:

1( آپاراتی
2( بنکداران و عمده فروشـان مواد غذایی

3( خواربار فروشان
4( لوازم و تجهیزات پزشـکی

5( قصابی ها
6( لبنیات و مواد غذایی

7( لوازم شـوینده و بهداشتی
8( مرغ و ماهی فروشان

9( میوه فروشان

10( نانوایان
11( میادین میوه و تره بار

12( تعویض روغن و کارواش
در فروشـگاه های بـزرگ و زنحیـره ای نیـز 
و  غذایـی  مـواد  عرضـه  غرفه هـای  فقـط 
بهداشـتی مجـاز به ادامـه فعالیت هسـتند.

رییس جمهور مصوبات ستاد 
استانی را لغو نکرد

اسـتاندار کرمـان نیـز در پاسـخ بـه سـوالی 
مبنـی بـر اینکـه دیـروز رییس جمهـور اعام 
بـرای  نبایـد  اسـتانی  سـتادهای  کـرد کـه 
بگیرنـد  تصمیـم  کسـب وکارها  تعطیلـی 
گفـت: آقـای رییـس جمهـور در خصـوص 
وضعیـت اقتصـادی اصنـاف نگـران بودنـد.

فدایـی گفـت: تعطیلـی اصنـاف در اسـتان 
کرمـان کمـاکان ادامـه دارد.

وی افـزود: بـا نظـر علوم پزشـکی کرمان که 

فـروش فیزیکـی بهتر اسـت تعطیل شـود، 
اصنـاف هم بـا این موضـوع موافقت کردند. 
قرار اسـت فـروش آناین جایگزین شـود.

او همچنیـن ادامـه داد: اگر مردم از فروش 
آنایـن اسـتقبال کننـد، مطمئـن باشـید کـه 

زیرسـاخت ها وجـود دارد.

اصناف در کرمان تعطیل نباشند
پلمپ می شوند

کرونا

ضدعفونی معابر رشت 
با استفاده از تجهیزات 

تخصصی ارتش
فرمانـدار رشـت از کمـک نیـروی زمینـی 
انـدازی  راه  زمینـه  جهـت  در  ارتـش 
کرونـا،  تشـخیص  سـرپایی  5ایسـتگاه 
غربالگـری ورودی اسـتان و عملیـات ضد 
داد.  خبـر  رشـت  شـهر  معابـر  عفونـی 
میرشـمس مومنی زاده در نشست با امیر 
معـاون  علی پـور  حسـن  دوم  سـرتیپ 
لجسـتیک نیروی زمینـی ارتش جمهوری 
اسـامی ایـران بـا بیـان اینکـه متاسـفانه 
بـه  آلودگـی  لحـاظ  بـه  گیـان  اسـتان 
ویـروس کرونا یکی از بدترین اسـتان های 
کشـور اسـت و در شـرایط بسـیار بـدی به 
لحـاظ آلودگـی به این ویـروس قـرار دارد، 
اظهـار کـرد: بـا توجه به اینکه حـدود نیمی 
از جمعیت اسـتان گیان در این شهرستان 
دارنـد،  اشـتغال  یـا  و  می کننـد  زندگـی 
طبیعتـا مشـکات شهرسـتان رشـت در 
مضاعـف  بیمـاری کرونـا  شـیوع  زمینـه 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه مرکزیـت درمـان 
و  گیـان  اسـتان  در  رشـت  شهرسـتان 
مراجعه بسـیاری از بیماران شهرستان های 
دیگـر بـه بیمارسـتان های رشـت، افـزود: 
متاسـفانه علی رغم تاش هـا و تصمیمات 
اتخـاذ شـده در راسـتای کاهش تجمعات، 
بـا نزدیـک شـدن عیـد شـاهد افزایـش 
حضور مردم در سـطح شـهر هستیم که در 
ایـن  بـه هشـدارها  صـورت عـدم توجـه 
را  شهرسـتان  اوضـاع  می توانـد  موضـوع 
وخیم تـر کند.فرمانـدار شهرسـتان رشـت 
وضعیت این شهرسـتان را به لحاظ میزان 

فوتی ها و بستری نگران کننده دانست

 نو
ان

رم
س:ک

عک

نوبت دوم ماهاآگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات 
مالکانـه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در 
صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع 

قضائی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانـم مهدیـه خلیلی بابهویزی فرزند غامرضا بشـماره شناسـنامه 1549 صـادره از زرند در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 140/70مترمربـع از پـاک 2286 اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امام 

سـجاد ع خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد نیک نفـس زرندی.
آقـای رامیـن حسـینی نسـب علـی آبـادی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 3080056345 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 373/28 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 14 فرعـی از 5068 اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد ع کوچـه 5 فرعـی 2 

خریـداری از مالـک رسـمی خانـم لیلـی حسـن زاده. م الـف 264
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

تجدید آگهی مناقصه
به اسـتناد مجوز شـورای اسـامی شـهر به شـماره صورتجلسه ۱۱ 

مـورخ ۹۸/۵/۵ شـهرداری ماهان در نظـر دارد فاز یک عملیات عمرانی 
اجـرای سـاماندهی پـارک تیگـران را از طریـق مناقصه عمومـی انجام 
دهـد لـذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقـی دارای تاییـد صاحیت و 
رتبـه بنـدی معتبر بـا رعایت ظرفیت خالـی )مجـاز( از مراجع ذیصاح 
بـا در نظـر گرفتـن شـریط ذیل جهـت شـرکت در مناقصـه دعوت می 

گردد.
مبلغ برآورد اعتبار ۷/۷6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )که از محل فروش زمین تامین 

می گردد(
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱2/2۵ لغایت 
دوشنبه ۹۹/۱/۱۱ در ساعت اداری با ارائه درخواست کتبی

تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه ۹۹/۱/۱6 تا پایان وقت اداری
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان
تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات در محل شهرداری ماهان روز یک 

شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۷
برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده 

انان به ترتیب ضبط می گردد
سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
هزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

عبدالمهدی رنجبر- شهرداری ماهان

نوبت دوم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ــوع  ــات  اول موض ــماره 139860317001003388-98/12/7  هی ــر رأی ش براب
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز  تصرفــات مالکانــه 
ــماره  ــدی بش ــد مه ــبوطی  فرزن ــد ش ــای  محم ــی آق ــارض متقاض و بالمع
ــی 1989730892  ــه شــماره مل ــنامه 2886 صــادره از دشــت آزادگان ب شناس
ــر  ــاحت 502/88 مت ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
مربــع در قســمتی از پــالک 58/25 بخــش 9 اهــواز خریــداری شــده موضــوع 
ســهام شــماره 829  کــوی باغــات شــاه ســهمی آقــای قدمعلــی جــور کــش 
)مالــک رســمی( کــه بــه متقاضــی انتقــال یافتــه ،محــرز گردیــده اســت.لذا 
ــزده روز آگهــی  ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ب
مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ع
ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

)تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/11( 
)تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/ 98/12(

شماره م/الف:   5/3011
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139860317001003282-98/11/29  صــادره از هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیه 
ــده  ــالک 895/58 باقیمان ــان در قســمتی از پ ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان ــواز تصرف ــک اه ی
بخــش 7 اهــواز خریــداری شــده طبــق گــزارش کارشــناس رســمی و نامــه شــماره 601/96/17784-
96/7/4 اداره کل محتــرم ثبــت اســناد و امــالک اســتان خوزســتان و نامــه شــماره 97/170/179987-
97/5/29 روابــط عمومــی شــرکت نفــت کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک 
مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی و ســایر مالکیــن 
مشــاعی )مالــک رســمی( بــه متقاضــی آقــای عبدالرضــا کعبــی  فرزنــد خمیــس بشــماره شناســنامه 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــی 1757378545 در ششــدانگ ی ــه شــماره مل ــواز ب 13595 صــادره از اه
مســاحت 197  متــر مربــع در قســمتی از پــالک 895/58 باقیمانــده  بخــش 7 اهــواز خریداری شــده 
طبــق شــرح صــدر آگهــی و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی و 
ســایر مالکیــن مشــاعی )مالــک رســمی( بنــام وی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از  دو مــاه  اعتــراض خــود را ب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/11(                      )تاریخ انتشار نوبت دوم: 27/ 98/12(

شماره م/الف:   5/3006
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فراخــوان  جهــت برگــزاری تجدیــد مناقصــه عمومــی یک 
مرحلــه ای " اجــرای ســازه هــای انــدازه گیــری و تنظیــم 

شــبکه آبیــاری کــردان فــاز )1("
در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگــزاری تجدیــد مناقصــه عمومی یــک مرحله ای

ــاز )1( "  ــاری کــردان ف ــم شــبکه آبی ــری و تنظی ــدازه گی " اجــرای ســازه هــای ان
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل 
برگــزاری فراخــوان شــامل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهــد شــد.الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ 
ــل  ــامانه قاب ــق س ــه از طری ــناد مناقص ــد.اطالعات و اس ــی باش 98/12/26م

دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ99/2/7

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19  مورخ 99/1/23
زمان بازگشایی پاکات: ساعت10 مورخ99/1/24

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امــام 
خمینی)ره(-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقــه 
ــن310-320- 02633332300 ــتی 3186717598-تلف ــد پس ــرز- ک ای الب

ــامانه:مرکز  ــت در س ــام مراحــل عضوی ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع
تمــاس 27313131، 021 دفتــر ثبــت نــام:88969737 و 85193768 -021

شرکت آب منطقه ای استان البرز

• مناقصه شماره :07-98نوبت اول

1960

عمومــی                         مناقصــه  برگــزاری  جهــت  فراخــوان  
یــک مرحلــه ای " انجــام خدمــات خودرویــی شــرکت آب 

منطقــه ای البــرز "
در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای » 
انجــام خدمــات خودرویــی شــرکت آب منطقــه ای البــرز » از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری فراخوان 
شــامل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
انجــام خواهــد   www.setadiran.ir بــه آدرس الکترونیکــی دولــت 
شــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبت 
ــت  ــی را جه ــای الکترونیک ــی امض ــت گواه ــور و دریاف ــایت مذک ــام در س ن
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ 
ــل  ــامانه قاب ــق س ــه از طری ــناد مناقص ــد.اطالعات و اس ــی باش 98/12/26م

دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19 مورخ99/1/7

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19  مورخ 99/1/19
زمان بازگشایی پاکات:ساعت10 مورخ99/1/20 

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امــام 
خمینی)ره(-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقــه 
ــن310-320- 02633332300 ــتی 3186717598-تلف ــد پس ــرز- ک ای الب

ــامانه:مرکز  ــت در س ــام مراحــل عضوی ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع
تمــاس 27313131، 021 دفتــر ثبــت نــام:88969737 و 85193768 -021

شرکت آب منطقه ای استان البرز

 مناقصه شماره :10-98نوبت اول

مشهد

وزیر بهداشت:

اگر خیز شیوع کرونا در مشهد افزایش پیدا کند، به شدت 
باال خواهد بود

وزیــر بهداشــت، 
و  درمــان 
ش  ز مــو آ
پزشــکی گفــت: 
اگــر خیــز شــیوع بیمــاری کرونــا در 
مشــهد افزایــش پیــدا کنــد، بــه شــدت 

بــود. خواهــد  بــاال 
بــر اســاس گــزارش روابــط عمومــی 
اســتانداری خراســان رضــوی، ســعید 
نمکــی در بخشــی از نشســت ســتاد 
ــا  ــه ب ــا ک ــاری کرون ــت بیم ــی مدیری مل
حضــور رئیس جمهــور و از طریــق ارتبــاط 
ــا اســتانداران برگــزار  ویدئــو کنفرانــس ب
ــزار  ــدود 10 ه ــه ح ــان اینک ــا بی ــد، ب ش
تخــت نقاهتگاهــی در کل کشــور آمــاده 

ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــاران اس ــرش بیم پذی
احتمــاال تــا هفتــه آینــده ایــن ظرفیــت 
ــید، در  ــد رس ــت خواه ــزار تخ ــه 15 ه ب
ــا  ــن تخت ه ــدادی از ای ــتا تع ــن راس ای
در اســتان اصفهــان، گلســتان، مازنــدران 
و گیــان مهیــا شــده و بیمــاران بســتری 
هســتند، همچنیــن در خراســان رضــوی 
ــوی  ــان رض ــتاندار خراس ــت اس ــه هم ب
تعــداد قابــل توجهــی تخــت نقاهتگاهــی 
ــاده  ــاز آم ــورت نی ــده و در ص ــاده ش آم

ــود. ــد ب اســتفاده خواه
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــی  ــه نگران ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکی ب پزش
ــم و  ــر ق ــی نظی ــرای اســتان های زیارت ب
ــح  ــود دارد، تصری ــوی وج ــان رض خراس

کــرد: اگــر خیــز شــیوع بیمــاری در 
مشــهد افزایــش پیــدا کنــد، بــه شــدت 
ــت  ــن جه ــه همی ــود، ب ــد ب ــاال خواه ب
ــتای  ــوی در راس ــان رض ــتاندار خراس اس
پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
ــا در  ــکاران م ــراه هم ــه هم ــوزانه ب دلس
دانشــگاه علــوم پزشــکی تاش هــای 
بســیاری انجــام داده انــد تــا ایــن اتفــاق 

ــرد. ــورت نگی ص
گفتنــی اســت؛ علیرضــا رزم حســینی 
اســتاندار خراســان رضــوی و جمعــی 
ــه  ــگیری و مقابل ــتاد پیش ــاء س از اعض
بــا ویــروس کرونــا اســتان نیــز بــه 
صــورت ویدئوکنفرانســی در ایــن جلســه 

مشــارکت داشــتند.
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

۷۰ درصد ماسک های تولیدی در منازل، غیر بهداشتی  هستند
رئیس انجمن داروسازان کاشمر گفت: با وجود اینکه حدود 60 تا 70 درصد ماسک هایی که برای عرضه به 
بازار در منازل تولید می  شوند هیچ گونه مجوز و استانداردی برای تولید ندارند و غیر بهداشتی هستند، ولی 

بسیار پر مصرفند.

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان تمهیـدات حمایتـی 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور در راسـتای حمایـت از فعالیت 
هـای اقتصادی آسـیب دیـده از بیمـاری کرونا بـرای مودیان 

مالیاتـی را تشـریح کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان 
کرمـان ، محمـد سـلمانی درخصـوص اقدامات سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور بـه منظـور پیشـگیری از گسـترش بیمـاری 
کرونـا و رعایـت حقـوق مودیـان محتـرم مالیاتـی، گفـت: در 
مرحلـه اول برخـی تمهیـدات بـا صـدور بخشـنامه هـای الزم 
از سـوی سـازمان امـور مالیاتـی صـورت گرفـت و در مرحلـه 
دوم بسـته حمایتی پیشـنهادی سـازمان امور مالیاتی کشـور 
تهیـه و بـرای تصویـب به شـورای هماهنگی اقتصادی سـران 
قـوا ارسـال شـد کـه تـا کنون سـه بند آن بـه تصویب رسـیده 

است.
وی افزود: در گام نخسـت به منظور پیشـگیری از گسـترش 
بیمـاری، جلسـات هیـات هـای حل اختـاف مالیاتـی از 15 

اسـفندماه 1398 تـا پایـان فروردیـن ماه 1399 لغو شـد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
براسـاس مـاده 186 قانـون مالیـات هـای مسـتقیم بانـک 
هـا مکلفنـد جهـت ارائه تسـهیات بـرای اشـخاص حقیقی و 
حقوقی از سـازمان امور مالیاتی اسـتعام کنند، اظهارداشـت: 
بـا توجـه بـه شـرایط اخیـر بانـک هـا و موسسـات اعتبـاری 
بـرای اعطـای تسـهیات به اشـخاص حقیقـی تـا دو میلیارد 
ریـال و بـرای اشـخاص حقوقی تا پنـج میلیارد ریـال نیاز به 

اسـتعام از ادارات امـور مالیاتـی ندارنـد.
وی همچنیـن در خصـوص مصوبات شـورای عالی هماهنگی 
اقتصـادی سـران قـوا، گفـت: طبـق تصمیمات صـورت گرفته 
سررسـید پرداخـت مالیـات بـر ارزش افزوده مربـوط به دوره 
تاریـخ 31  بـه  از 15 فروردیـن 1399  چهـارم سـال 1398، 

اردیبهشـت مـاه 1399 تغییـر یافت.
سـلمانی افـزود: درایـن طـرح حمایتی مصوب شـد کـه کلیه 
عملیـات اجرایـی وصـول مالیـات کـه در باب چهـارم از فصل 
نهـم قانـون مالیات های مسـتقیم ذکر شـده اسـت، تا پایان 

اردیبهشـت 1399 متوقف شـود.
خاطرنشـان کـرد:  اسـتان کرمـان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
و کار  پروانـه کسـب  تجدیـد  یـا  اینکـه صـدور  بـه  باتوجـه 
اشـخاص حقیقـی از طـرف مراجـع صاحیـت دار منـوط بـه 
ارائـه گواهـی از اداره امـور مالیاتـی ذیربـط می باشـد، باتوجه 
بـه شـرایط اخیر کشـور صـدور یا تجدیـد پروانه کسـب و کار 
اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده 186 قانـون مالیـات هـای 
مسـتقیم تـا پایـان شـهریورماه سـال 1399 نیـاز بـه اخـذ 
گواهـی از اداره امـور مالیاتـی مبنـی بـر پرداخـت یـا ترتیـب 

پرداخـت بدهـی مالیاتـی نخواهـد داشـت

اسـحاقی مدیـر کل ارشـاد جنـوب اسـتان در این بـاره به 
کرمـان نـو گفـت: ما در ارشـاد اسـامی برنامه هـای ویژه 
ای بـرای تولیـد محتـوا در فضـای مجـازی و دعـوت از 
مـردم بـه در خانـه مانـدن داریـم و جلسـه اخیـر کمیتـه 
رسـانه و فضـای مجازی نیز بـه همین منظور برگزار شـده 
کـه نماینـده همـه اعضا کمیتـه مبارزه بـا کرونا نیـز در آن 

داشـتند. حضور 
وی افـزود: در ایـن جلسـه مقـرر شـد که از همـه ظرفیت 
هـا، بـرای جلوگیـری از انتشـار ویـروس در سـطح جنوب 
اسـتفاده کـرده و پویـش »در خانـه بمانیـم« را گسـترش 
دهیـم و یکـی از ایـن اقدامـات تولید محتوا بـرای فضای 
مجـازی اسـت تـا انگیـزه ای شـود کـه مـردم در خانـه 

بمانند. هایشـان 
بـه گفتـه اسـحاقی یـا توجـه بـه همـکاری وزارت ارشـاد، 

کانـون پـرورش فکـری، خانـه کتـاب ومرکـز اسـناد ملی، 
تولیـدات قابـل قبولـی، شـامل تولید فیلم در شـبکه های 
خانگی، اپلیکیشـن های کتاب تهیه شـده است.اسـحاقی 
ادامـه داد: هـم چنیـن در جنوب اسـتان بیـش از 10 تئاتر 
آموزشـی و طنـز تولیـد شـده اسـت و در همیـن راسـتا 
بـا بسـیاری از چهـره هـای فرهنگـی هنـری نیـز مصاحبه 
شـده کـه قـرار اسـت در فضـای مجـازی منتشـر شـود.
مدیـرکل ارشـاد جنـوب عنـوان کـرد:  در نتیجـه محتـوای 
کافـی بـرای اینکه مردم بتوانند در خانه هایشـان سـرگرم 
شـوند، وجـود دارد. از طرفـی هـم وزیر ارتباطـات اینترنت 
رایـگان را در اختیـار مـردم قـرار داده و افـراد در هر سـنی 
مـی تواننـد از ایـن طریـق زمانـی کـه در خانـه هایشـان 

هسـتند را مدیریـت کنند.
اسـحاقی در مـورد برخـی از مصوبـات این کارگـروه گفت: 

یکـی از مصوبـات این جلسـه تشـویق هنرمندان اسـت تا 
آثـار و محتـوا هـای آموزشـی تولیـد کـرده و بـا اسـتفاده 
از چهـره هـای شـاخص فرهنگـی و هنـری بـرای آگاهـی 
بخشـی بـه مردم قـدم بردارنـد. اکنون در هر شهرسـتانی 
یـک اتـاق فکـری از هنرمنـدان تشـکیل شـده اسـت تـا 

بـرای تولیـد اقـدام کنند.
بـه گفتـه مدیر کل ارشـاد جنوب اسـتان فراخوانی برای 
دعـوت از هنرمنـدان تهیه شـده اسـت تا در همه رشـته 
هـا تولیـدات خـود را فرسـتاده تـا در فضـای مجـازی 
انتشـار یابـد. یـک فراخـوان مسـابقه ای دیگـری هـم 
تهیـه کـرده ایـم کـه مـردم در خانـه فیلـم هـای کوتـاه 
موبایلـی گرفتـه و در مسـابقه شـرکت کـرده و جایـزه 
دریافـت کننـد بـا موضوعیـت اینکه اوقات فراغتشـان را 
چگونـه می گذرانند.اسـحاقی در مـورد انتشـار تولیـدات 

هنرمنـدان و مـردم گفـت: در بیـن گـروه هـای واتـس 
آپـی جنوب اسـتان 196 گروه شناسـایی شـده اسـت و 
قـرار اسـت مدیـران این گروه ها را عضـو گروهی کرده و 
تولیـدات را در اختیـار آنها قرار دهیم که در گروهایشـان 
منتشـر کننـد همچنیـن مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم که 
کلیـپ و تولیـدات هنرمنـدان را شـبکه اسـتانی صـدا و 
سـیما هـم پخـش کنیم.بـه گفتـه اسـحاقی توافقـی بـا 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت صـورت گرفتـه اسـت 
کـه یـک اسـتودیو در دانشـگاه علـوم پزشـکی تجهیـز 
شـود تـا همـه روزه دکتـر مـکارم رییس دانشـگاه اخبار 
مربـوط بـه کرونـا را بـه صـورت الیـو اینسـتا گـرام در 

اختیـار مـردم قـرار دهد.
اسـحاقی در پایـان یـادآور شـد: مـا در ارشـاد تـاش می 
کنیـم کـه در ایـن شـرایط بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جنـوب اسـتان کمـک کنیـم کـه بتوانـد ایـن بحـران بـه 
وجـود آمـده را بـه خوبـی مدیریت کنـد، آن هم به شـیوه 

دعـوت در خانـه مانـدن اسـت.

جنوب کرمان به پویش »در خانه بمانیم« پیوست

آغاز طرح پیشگیری و مراقبت 
از بیماری کرونا در افراد 
بی خانمان و کارتن خواب

مدیرکل بهزیسـتی لرسـتان از آغاز طرح 
پیشـگیری و مراقبـت از بیمـاری کرونـا 
در افـراد بی خانمـان و کارتن خـواب خبر 
داد.دکتـر کـرم یـاری امـروز در بازدیـد 
از مرکـز مـاده 16 مـردان و مرکـز میـان 
مـدت شـفا )زنـان( بـا اعـام ایـن خبر 
افـزود:  طـرح پیشـگیری و مراقبـت از 
و  بی خانمـان  افـراد  در  بیمـاری کرونـا 
در  مـواد  مصرف کننـده  کارتن خـواب 
سـازمان  همـکاری  بـا  کشـور  سراسـر 
بهزیسـتی و سـتاد مبارزه با مواد مخدر 
آغـاز شـده اسـت.وی خاطرنشـان کـرد: 
در پـی شـیوع ویـروس کرونـا، اداره کل 
بهزیسـتی لرسـتان اقـدام به سـنجش 
تـب کارکنـان ایـن اداره کل و مراجعیـن 
کـرده اسـت. ایـن اقـدام بـا همـکاری 
رجـوع  اربـاب  و  همـکاران  داوطلبانـه 
انجام شـده و در صورت بـاال بودن درجه 
حـرارت بـدن فـرد، توصیـه بـه مراجعـه 
بـه مراکز درمانـی برای بررسـی دقیق تر 
منظـور  بـه  داد:  ادامـه  می شـود.یاری 
پیشـگیری از ویـروس کرونا و سـامت 
همـکاران تعـداد 5000 ماسـک تهیـه و 
به طـور متنـاوب در اختیـار همـکار قـرار 
می گیرد.یـاری اضافـه کـرد: در روزهـای 
گذشـته و جهـت ارائه خدمـات مطلوب 
به جامعه هدف بهزیسـتی در شهرستان 
خدمـات  پایـگاه  پل دختـر،  سـیل زده 
اجتماعـی کـوی فلسـطین در این شـهر 
افتتاح شـد.وی بیان کـرد: برای کاهش 
مراجعـه حضـوری، مسـئولین مراکـز و 
مؤسسـاتی که زمان تمدیـد مجوز آن ها 
از اسـفند 98 تـا خـرداد 99 می باشـد، 
بـرای   99 سـال  تیرمـاه  در  می تواننـد 
تمدیـد مجوز خـود اقدام کننـد و در این 

مـدت مشـکلی نخواهنـد داشـت.

لرستان
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 

تشریح کرد:
تمهیدات حمایتی مالیاتی در 

راستای شیوع بیماری کرونا

تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران
محیط اقتصاد کالن؛ افزایش تورم و تشدید رکود

کرونا ویروس همانقدر که سامت مردم را نشانه گرفته، برای اقتصاد کشورها هم خطرناک است. به خصوص 
کشورهایی که از قبل با مشکات اقتصادی دست وپنجه نرم می کردند.

ــال، ورود  ــن امس ــن روز بهم در آخری
ــد شــد. از  ــه کشــورمان تایی ــا ب کرون
آن روز تاکنــون 13938 نفــر بــه ایــن 
بیمــاری مبتــا شــدند و 724 نفــر 

ــد. هــم جــان باختن
ــا  ــی ت ــن روحان ــت حس ــه دول اگرچ
ــاری  ــی اجب ــل تعطیل ــروز در مقاب ام
مقاومــت  کســب وکارها  و  شــهرها 
ــه  ــا ب ــا تــرس مــردم از ابت کــرده ام
کرونــا باعــث شــده در اســفند امســال 
بــر خــاف ســال های پیــش، بازارهــا 

ــد. ــق بیفتن از رون
در شــرایطی کــه مشــخص نیســت 
ــا  ــاز کرون ــی تاخــت و ت ــا چــه زمان ت
اقتصــاد  دارد،  ادامــه  در کشــورمان 

ــش  ــده ای پی ــه آین ــران چ ــف ای نحی
ــه  ــادی ک ــد؟ اقتص ــود می بین روی خ
و  آمریــکا  تحریم هــای  دلیــل  بــه 
ــی،  ــی داخل ــکات مدیریت ــه مش البت
ــا  ــاده، ب ــه شــماره افت نفس هایــش ب
ــد  ــو خواه ــدام س ــه ک ــا، ب ورود کرون

ــت؟ رف

اقتصــاد ایران تا پیش از 
ورود کرونا

مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
شــورای اســامی در گزارشــی کــه 
ــر  ــا ب ــر کرون ــرا در خصــوص تاثی اخی
اقتصــاد ایــران منتشــر کــرده، تــا 
ــخ  ــواالت پاس ــن س ــه ای ــدودی ب ح
داده. امــا قبــل از اینکــه بــه بررســی 

بپردازیــم،  ایــران  اقتصــاد  آینــده 
شــاید بهتــر باشــد بدانیــم تــا پیــش 
اقتصــاد کشــورمان  ورود کرونــا،  از 

چــه حــال و احوالــی داشــته.
ــار  ــز آم ــن گــزارش مرک ــه آخری ــا ب بن
ایــران، نــرخ تــورم در بهمــن مــاه 
ــن  ــن بدی ــام شــد. ای 37 درصــد اع
 12 ایرانی هــا در  معنــی اســت کــه 
ــبت  ــن 98 نس ــه بهم ــی ب ــاه منته م
بــه مــدت زمــان مشــابه در ســال 
ــا کاالی  ــات و ی ــرای خدم ــته، ب گذش
یکســان 37 درصــد بیشــتر هزینــه 

نــد. کرده ا
در همیــن حــال در گــزارش مرکــز 
آمــده کــه  مجلــس  پژوهش هــای 

ابتــدای  ماهــه   9 اقتصــادی  رشــد 
بــوده.  7.6 درصــد  امســال منفــی 
بــدون  اقتصــادی  رشــد  همچنیــن 
نفــت هــم صفــر اعــام شــده اســت. 
تــا  می بینیــم کــه  ترتیــب  بدیــن 
متغیرهــای  ورود کرونــا،  از  پیــش 
اقتصــاد کان وضعیــت مناســبی را 
ورود کرونــا،  بــا  حــاال  نمی دادنــد. 

می شــود؟ چــه 

اقتصادی  باالتر، رشد  تورم 
پایین تر

پژوهش هــا  مرکــز  کارشناســان 
از  دولــت  چــون  کــه  نوشــته اند 
تنگنــا  در  منابــع  تامیــن  لحــاظ 
ــرار دارد و کســری بودجــه یکــی از  ق
معضــات مهــم اقتصــاد ایــران بــرای 
ــای  ــس هزینه ه ــت، پ ــال 99 اس س
اپیدمــی  اثــر  در  شــده  تحمیــل 
کرونــا و همچنیــن کاهــش تولیــد 
را  اقتصــاد  می توانــد  آن،  از  ناشــی 
رشــدهای  و  باالتــر  تورم هــای  بــا 
اقتصــادی پایین تــر مواجــه ســازد.

ــزارش، از  ــندگان گ ــاد نویس ــه اعتق ب
ــا  ــی از مشــاغل و ی ــن برخ ــن رفت بی
برخــی  در  درآمــد  کاهــش شــدید 
رشــد  باعــث کاهــش  بخش هــا  از 
طــرف  از  و  می شــود  اقتصــادی 
ــد  ــر مانن ــر، برخــی مشــاغل دیگ دیگ
در  و…  بهداشــتی  مــواد  تولیــدات 

باالیــی  رشــد  زمانــی  بــازه  ایــن 
داشــت. خواهنــد 

شوک عرضه و تقاضا
ــاد کان  ــر اقتص ــا ب ــر کرون ــر دیگ اث
هــم  کــه  اســت  شــوکی  کشــور، 
بــر عرضــه و هــم بــر تقاضــا وارد 
نیــروی  طــرف  یــک  از  می شــود. 
ــر  ــرف دیگ ــود و از ط ــم می ش کار ک
در تامیــن مــواد اولیــه مشــکاتی 
ایجــاد خواهــد شــد. )شــوک عرضــه( 
ــم شــوک تقاضــا را  شــوک عرضــه ه

بــه دنبــال دارد.
بــه  منجــر  تعطیلــی کســب وکارها، 
و  می شــود  کار  نیــروی  تعدیــل 
کاهــش  خانــوار،  درآمــد  کاهــش 
ــرف  ــراه دارد. از ط ــه هم ــا را ب تقاض
نســبت  نداشــتن  اطمینــان  دیگــر 
ــداز  ــه پس ان ــوار را ب ــده، خان ــه آین ب
بیشــتر و بــه تعویــق انداختــن خریــد 
ــد.  ــام غیرضــروری ترغیــب می کن اق
همیــن امــر کاهــش تقاضــای کل 

می شــود. موجــب  را  بیشــتری 

رکود تشدید 
پیش بینــی  پژوهش هــا  مرکــز 
کــرده رکــود اقتصــادی کــه از شــوک 
شــده  ایجــاد  تحریم هــا  و  ارزی 
تقاضــا  و  بــا شــوک عرضــه  بــود، 
ایــن  کارشناســان  شــود.  تشــدید 
مرکــز پیشــنهاد داده انــد کــه بــر ایــن 
افزایــش  سیاســت های  اســاس 
ــری از  ــق جلوگی ــای کل از طری تقاض
کاهــش اشــتغال و درآمــد خانــوار 

بایــد در اولویــت قــرار گیرنــد.
ــر  ــزارش »تاثی ــدی گ ــای بع بخش ه
بــه  ایــران«  اقتصــاد  بــر  کرونــا 
ــازار  ــی، ارز، ب ــوزه بازرگان ــی ح بررس
ســرمایه، کســب وکارهای خــرد و اثــر 
ــادی  ــای اقتص ــر بخش ه ــتقیم ب مس
مرکــز  راهکارهــای  همچنیــن  و 
پژوهش هــای مجلــس بــرای گــذر از 
ــه  ــی اختصــاص دارد ک ــت فعل وضعی

ــد. ــد ش ــر خواه ــرور منتش ــه م ب

هزینه های تحمیل شــده 
در اثــر اپیدمی کرونا و 

همچنیــن کاهش تولید 
ناشی از آن، می تواند 
با تورم های  را  اقتصاد 

اقتصادی  و رشدهای  باالتر 
سازد مواجه  پایین تر 

علـی کمالـی زاده پیـش از ظهـر امـروز در 
 B3 و  B4 حاشـیه مراسـم افتتاح پل هـای
از مجموعـه پل هـای حصارک  اظهار داشـت: 
بـا افتتـاح ایـن دو پـل، پنـج پـل از شـش 
پـل مجموعـه تقاطع های شـهدای حصارک 
به بهره برداری رسـیده اسـت.وی تاکید کرد: 
قبل از افتتاح این دو پل برای دسترسـی به 
آزادراه کـرج – تهـران، راننـدگان ناچـار بودنـد 
در محـدوده میـدان دانشـگاه خوارزمـی وارد 
محـدوده کمالشـهر شـوند که این امـر باعث 

ایجـاد ترافیک سـنگین بـه ویژه در سـاعات 
اولیـه صبـح  می شـد.به گفتـه شـهردار کرج 
دانشـگاه  میـدان  پل هـا  ایـن  احـداث  بـا 
خوارزمـی به طور مسـتقیم بـه آزادراه کرج – 
تهـران متصل شـده اسـت.به گـزارش پایگاه 
خبـری کـرج امروز؛ به گفتـه وی؛ ارزش این 
پـروژه بیـش از 58 میلیـارد تومـان اسـت.
ایـن مسـئول ادامـه داد: ششـمین پـل نیز 
کـه مسـیر دسترسـی بـه جـاده قزلحصـار 
اسـت، در اردیبهشـت سال 99 افتتاح خواهد 

شـد.وی افـزود: در کنـار ایـن پـروژه هـا، 
کنـدراه هایـی کـه بـرای دسترسـی بـه 
آزادراه کـرج – قزوین در نظر گرفته شـده 
نیـز در حال تکمیل اسـت.کمالی زاده در 
ادامـه بـا اشـاره به مشـکات ترافیکی در 
میدان دانشـگاه خوارزمـی توضیح داد: با 
افتتـاح ایـن دو پـل، حرکـت خودروها از 
خیابـان شـهید بهشـتی از مسـیر اتوبان 
تهـران – قزویـن ) بـه سـمت تهـران(  
تسـهیل مـی شـود و بـه ایـن ترتیـب 
شـاهد کاهش بار ترافیکـی این محدوده 
خواهیـم بود.شـهردار کـرج گفـت: ادامـه 
بلـوار شـهید ناصـر بخـت هـم با سـرعت 
قابـل قبولـی در حـال تکمیـل اسـت و 
امیدواریـم ایـن پـروژه اوایـل تابسـتان 

سـال آینده بـه بهره بـرداری برسـد. 

 شهردار کرج:

 ششمین پل تقاطع های شهدای حصارک 
اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد

معاون صمت لرستان:

تداوم تعطیلی اصناف غیر ضرور

معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت لرسـتان از تـداوم تعطیلـی 
اصنـاف غیـر ضرور در سـطح اسـتان خبـر داد.حسـین دالوند در جمـع خبرنگاران 
بیـان کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و اهمیـت مقابلـه همـه جانبـه با 
ایـن بیمـاری و در راسـتای جلوگیـری از ازدحـام در بازار با تصمیم سـتاد اسـتانی 
مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا تعطیلـی اصنـاف غیـر ضـرور در دسـتور کار قـرار گرفته 
اسـت. وی ادامه داد: در همین راسـتا در روزهای گذشـته با دسـتور مقام قضایی 
شـاهد تعطیلـی اصنـاف غیـر ضـرور در سـطح اسـتان بـوده ایـم و اصنافـی کـه 
از قانـون پیـروی نکننـد بـر اسـاس ضوابـط بـا آن هـا برخـورد خواهد شـد.معاون 
بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت لرسـتان در ادامه با اشـاره بـه اینکه 
اصنـاف ضـرور همچـون عرضه کنندگان محصوالت بهداشـتی و مـواد غذایی بدون 
هیچ گونـه محدودیتـی به فعالیـت خود ادامـه می دهند، افـزود: واحدهای صنفی 
عرضه کننـده کاالهـای اساسـی و بهداشـتی مـردم بـه صورت مسـتمر بـه فعالیت 
خـود ادامـه می دهند.دالونـد عنـوان کـرد: در همیـن راسـتا بـا برنامه ریزی هـای 
صـورت گرفتـه هیچ گونـه کمبـود کاالیـی در سـطح اسـتان وجـود نـدارد و مـردم 

نگرانـی در ایـن امر نداشـته باشـند.
وی اظهار داشـت: در راسـتای خدمات رسـانی به هم اسـتانی های لرستانی مراکز 
عرضه کننـده کاالهـای اساسـی در ایـام تعطیـات پایـان سـال بـدون هیچ گونـه 

تعطیلـی و وقفـه بـه فعالیت خـود ادامـه می دهند.

خوزستانکرمان

جلسات شرکت  برق منطقه ای آنالین می شوددستگیری عامل فروش مواد ضد عفونی کننده تقلبی
فــداء"  ســرهنگ"محمدرضا 
ــت:  ــر گف ــن خب ــريح اي در تش
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــان ب همزم
کرونــا و نیــاز روزافــزون بــه 
ــوران انتظامــی  ــده، مام ــی کنن ــواد بهداشــتی و ضدعفون م
ایــن فرماندهــی برخــورد بــا جرایــم اقتصــادی مختلــف در 

ایــن رابطــه را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.
وی افــزود: در همیــن رابطــه مامــوران پایــگاه امنیــت 
عمومــی شهرســتان کرمــان بــا انجــام یــک ســری اقدامات 
اطاعاتــی و حضــور میدانــی در صنــوف توزیــع کننــده اقام 
ــتند  ــردم هس ــاز م ــورد نی ــا م ــن روزه ــه ای ــتی ک بهداش
متوجــه شــدند، یکــی از داروخانــه هــای دامپزشــکی شــهر 
کرمــان، مــواد شــوینده مخصــوص دامــداری را بــا تغییــر 
بســته بنــدی بــه جــای محلــول ضــد عفونــی کننده دســت 

بــه مــردم مــی فروشــد.
ــوران  ــه مام ــن رابط ــرد: در ای ــح ک ــداء تصری ــرهنگ ف  س
ــام  ــی مق ــا هماهنگ ــن موضــوع ب ــان از ای ــس از اطمین پ
قضائــی از ایــن واحــد صنفــی بازدیــد کردنــد کــه در 
بازرســی از آن 25 بطــری مــاده ضــد عفونــی کننــده تقلبــی 
کشــف و یــک متهــم در ایــن رابطــه دســتگیر و با تشــکیل 

ــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد. ــده ب پرون
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان بــا اشــاره بــه جدیت 
پلیــس در برخــورد بــا اینگونــه مــوارد کــه ســامت مــردم را 
بــه خطــر مــی اندازنــد، خاطرنشــان کــرد: شــهروندان جهت 
تهیــه لــوازم بهداشــتی مــورد نیــاز در ایــن ایــام حتمــا بــه 
مراکــز مجــاز و داروخانــه هــا مراجعــه و از هرگونــه خریــد 
از دستفروشــان و مراکــزی کــه مجــوز فــروش محصــوالت 

بهداشــتی را ندارنــد، خــودداری کننــد.

و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
بــرق  شــرکت  تحقیقــات 
منطقــه ای خوزســتان گفــت: 
بــا هــدف کاهــش هزینــه 
هــا و مقابلــه بــا کرونــا ویــروس جلســات ایــن 
شــرکت بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار خواهــد 
بیــان کــرد:  بــادی موســوی  شد.ســید مهــرداد 
تجهیــزات الزم بــرای برگــزاری جلســات آنایــن 
انــدازی  راه  و  خریــداری و در مرکــز داده نصــب 
ــکاران مســتقر در  ــا هم ــا جلســات ب ــده اســت ت ش
ــی از  ــن بیرون ــا طرفی ــای شــرکت و ی ــاختمان ه س
قبیــل مشــاوران، پیمانــکاران، شــرکت هــای دولتــی 
ــس  ــای کنفران ــاق ه ــق ات ــوع، از طری ــاب رج و ارب
ــود. ــزار ش ــوری برگ ــر حض ــورت غی ــه ص ــازی ب مج

ــس  ــو کنفران ــتفاده از ویدئ ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
باعــث صرفــه جویــی در وقــت، کاهــش هزینــه هــا و 
خطــرات تــردد و مســافرت بــرای حضــور در جلســات 
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  افــزود:  شــود،  مــی 
ــتان  ــای خوزس ــتان ه ــتره اس ــتان در دو گس خوزس
و کهگیلویــه و بویراحمــد فعالیــت مــی کنــد و 9 
ناحیــه بهــره بــرداری دارد کــه حضــور در جلســاتی بــا 
ــراه  ــه هم ــکاتی را ب ــتردگی مش ــطح از گس ــن س ای
ــرکت  ــات ش ــزی و تحقیق ــه ری ــت.معاون برنام داش
بــرق منطقــه ای خوزســتان تاکیــد کــرد: مزیــت 
ــه  ــات مقابل ــی در جلس ــور فیزیک ــدم حض ــر ع دیگ
ــا  ــا ویــروس اســت ت ــد کرون ــا بیمــاری هــای مانن ب
ــود  ــات وج ــزاری جلس ــکان برگ ــه ام ــرایطی ک در ش
ــی وارد نشــود. ــی شــرکت خلل ــور اجرای ــدارد در ام ن
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گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باریدن ـ
هرچند می دانم

این آسمان ـ هرجا که می بینی ـ
همین رنگ است

اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
آیدا عباسی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تصویب قانون منع احتكار در پی 
توّرم پول

27 اسـفند سـال 1320 )18 مـارس 1942( مجلس 
شـورای مّلـی قانـون منـع احتـكار را كـه نخسـتین 
پیشـنهاد كابینـه وقـت )دولـت تـازهـ  دولِت شـش 
مـاه پـس از آغـاز اشـغال نظامـی ایـران از سـوی 
تسـلیم شـده  فوریـت  قیـد  بـا  و  بـود  متفقیـن( 
بـود از تصویـب گذرانـد.  پـس از اشـغال نظامـی 
كشـور در شـهریور مـاه 1320 و آغـاز خریـد غـاّت 
محصـول ایـران بـا اسـكناس هایـی كه اشـغالگران 
خودشـان آنهـا را چـاپ كـرده بودنـد و َحمـل ایـن 
غـاّت بـه شـوروی، ایـران بـا كمبـود خـوار و بـار و 
اجنـاس ضـروری دیگـر رو بـه رو شـده بـود و چون 
تـوّرم پـول بـه دلیـل ورود اسـكناس هـای تـازه رو 
بـه افزایـش بـود مغـازه دارهـا و دیگـران دسـت به 

احتـكار )پنهـان کـردن کاال( زده بودنـد و بـر مشـكل 
كمبـوده افـزوده بودنـد كـه كابینـه تـازه الیحـه منع 
احتـكار را بـه مجلـس داد و مجلـس كه قبـا در آن 
ماه با بحران كابینه رو به رو شـده بود آن را سـریعا 
تصویـب كـرد تـا نخسـت وزیـر مقـام حـود را ترك 
نكند.بحـران كابینـه از هفتـم اسـفند با كنـاره گیری 
فروغـی از نخسـت وزیـری آغاز شـده بـود. فروغی 
كـه دوبـاره مأمـور تشـكیل كابینه شـده بـود پس از 
معرفـی وزیـران تـازه نتوانسـت آراء مـورد نظـر را به 
دسـت بیـاورد و كنار رفت. مجلس بازهم بـه او ابراز 
تمایـل كـرد و ایـن بار نوبـت فروغی بود كـه ناز كند 
و چـون زیر فشـار قرار گرفت خود را پنهان سـاخت. 
بـه ناچـار علی سـهیلی مأمور تشـكیل كابینه شـد و 
مجلـس در 18 اسـفند كابینـه اورا تاییـد كـرد. آنگاه 
فروغـی هـم كـه زمانـی رضاشـاه او را از وزارت دربار 

برداشـته بـود وزیـر دربار پسـر وی شـد!

خروج دالر آمریکا از استاندارد طا
18 مـاارس 1968 )اسـفندماه( كنگـره آمریـكا بـه 
خواسـت رئیـس جمهوری ایـن فدراسـیون، »دالر« 
را از اسـتاندارد طـا خـارج كرد كه ایـن قانون چندی 
بعـد بـه اجـرا درآمـد و متعاقـب آن چندیـن کشـور 
دیگـر پـول مّلـی خـودرا از اسـتاندارد طـا خـارج 
کردنـد ازجملـه ایـران )گویـا تحـت فشـار دولـت 
وقـت آمریـکا( و تـوّرم پـول در ایـن کشـورها چهره 
نشـان داد کـه ادامـه دارد. بـا خـروج پـول مّلـی هر 
کشـور از اسـتاندارد طا، دسـت دولت آن کشـور باز 
خواهـد بـود که به محض رو به رو شـدن با کسـری 
بودجـه و نیـاز داشـتن به پـول، به جای اسـتقراض 
بـه صـورت فـروش اوراق بهـادار، از بانـک مرکـزی 
خـود کـه انبـار آن، همیشـه ُپـر از اسـکناس )پـول 

کاغذی( اسـت0

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان کرمان اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 

نوبت اول

آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله ای 
 )T-۱۷0-۹۸( نگهداری و راهبری تاسیسات فرودگاههای استان کرمان

اداره کل فرودگاههــای اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی نگهــداری و راهبــری تاسیســات فــرودگاه بیــن 
المللــی آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی کرمــان و فــرودگاه جیرفت،بــم، ســیرجان و رفســنجان را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه 
www.setadiran. گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
ir انجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم وضعیــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۱2/2۷
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱۱

مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۱/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/2۷

تاریخ بازدید: روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸
ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی بــا اعتبــار حداقــل ۳ مــاه و قابــل تمدیــد بــرای ۳ مــاه دیگر 
بــه مبلــغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و یــا بــه صــورت ســپرده نقــدی واریــز بــه حســاب شــماره IR ۸۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰6۸۴۰6۳۷۱۸۹6 بــه 

نــام تمرکــز وجــوه ســپرده نــزد بانــک مرکــزی بــه شناســه واریــز ۹2۵2۸۰۵2۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۸۰۰۱۱۸  تحویــل دبیرخانــه گــردد
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الف 
بــه آدرس : کرمــان- انتهــای بلــوار جمهــوری اســامی – فــرودگاه بیــن المللــی آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی کرمــان- اداره کل 
فرودگاههــای اســتان کرمان – شــماره تمــاس ۳۱2۱2۱۵۰ – ۳۱2۱2۱۵۳- ۳۱2۱2۱2۱- ۰۳۴ – ۰۳۴۳۱2۱2۰۸۴- ۰۳۴۳۱2۱2۰۸۳

کلیــه مناقصــه گــران موضــف هســتند اســناد مناقصــه شــامل مــدارک )پــاکات الــف – ب- ج( را مهــر و امضــا نمــوده و اســکن 
کــرده و در ســامانه بارگــذاری نماینــد و اصــل ضمانــت نامــه را در مهلــت مقــرر تحویــل دبیرخانــه فــرودگاه نماینــد

شناسه اگهی ۸۰6۸۳۵

فراخوان مناقصه عمومی
هم زمان با ارزیابی کیفی)فشرده( تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور 6 و ۸ نفره 

ساختمان شماره ۳ امور مالیاتی استان کرمان
اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی هم  زمان با ارزیابی کیفی)فشـرده( کاالهـای/ خدمات »تهیه، نصـب و راه  اندازی دو 

دسـتگاه آسانسـور 6 و ۸ نفره سـاختمان شـماره ۳ امور مالیاتی اسـتان کرمان«  به شـماره 2۰۹۸۰۰۳۴۵۹۰۰۰۰۰۵ را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد . کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه  گران و بازگشـایی پاکت  ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت)سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه  گران در صـورت عدم عضویت قبلی  ، مراحل 

ثبـت نـام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ ۱۳۹۸/۱2/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت ۹صبح روز شنبه  مورخ ۱۳۹۹/۱/6 تا ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۴ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۰صبح  روز  سه  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱/26 
زمان بازگشایی پاکت  ها : ساعت ۱۱ صبح  روز سه  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱/26

ــر:  آدرس  ــورد نظ ــای م ــه پاکت  ه ــه و ارائ ــناد مناقص ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطاع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم اطاع
ــن ۰۳۴۳2۱22۴2۳۴ ــت  و تلف ــر حراس ــان- دفت ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــدس- اداره کل ام ــان ق ــان- خیاب کرم

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه عبارت است از: 
مرکز تماس : ۴۱۹۳۴- ۰2۱ و دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸۵

•

1937

ــی  ــه عموم ــد مناقص ــزاری تجدی ــت برگ ــوان  جه فراخ
یــک مرحلــه ای " عملیــات اجرایــی مرمــت و بازســازی 

ــال کشــاورز " بخشــی از کان
شــرکت آب منطقــه ای البــرز در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگــزاری  تجدیــد 
ــازی  ــت و بازس ــی مرم ــات اجرای ــه ای » عملی ــک مرحل ــی ی مناقصــه عموم
بخشــی از کانــال کشــاورز » از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
ــل  ــد کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان شــامل دریافــت و تحوی برگــزار نمای
اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت بــه آدرس 
ــران در  ــه گ ــت مناقص ــد.الزم اس ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir انج
صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
ــد.اطالعات و  ــی باش ــخ 98/12/26م ــامانه تاری ــوان در س ــار فراخ ــخ انتش تاری

اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه قابــل دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19 مورخ99/1/6

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19  مورخ 99/1/21
زمان بازگشایی پاکات:ساعت10 مورخ99/1/23

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امــام 
خمینی)ره(-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقــه 
ــن310-320- 02633332300 ــتی 3186717598-تلف ــد پس ــرز- ک ای الب

ــامانه:مرکز  ــت در س ــام مراحــل عضوی ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع
تمــاس 27313131، 021 دفتــر ثبــت نــام:88969737 و 85193768 -021

شرکت آب منطقه ای استان البرز

مناقصه شماره :08-98نوبت دوم •

1956

فراخــوان  جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک 
مرحلــه ای " عملیــات میلــه گــذاری بخشــی از رودخانــه 

ــای آن" ــاخه ه ــان و سرش طالق
ــه ای         ــک مرحل ــی ی ــزاری مناقصــه عموم در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگ
" عملیــات میلــه گــذاری بخشــی از رودخانــه طالقــان و سرشــاخه هــای آن " 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل 
برگــزاری فراخــوان شــامل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهــد شــد.الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ 
ــل  ــامانه قاب ــق س ــه از طری ــناد مناقص ــد.اطالعات و اس ــی باش 98/12/27م

دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ99/1/7

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19  مورخ 99/1/21
زمان بازگشایی پاکات: ساعت14 مورخ99/1/23

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار: کــرج- مهرشــهر-بلوار امــام 
خمینی)ره(-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقــه 
ــن310-320- 02633332300 ــتی 3186717598-تلف ــد پس ــرز- ک ای الب

ــامانه:مرکز  ــت در س ــام مراحــل عضوی ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع
تمــاس 27313131، 021 دفتــر ثبــت نــام:88969737 و 85193768 -021 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

 مناقصه شماره :09-98نوبت اول

بانو
عرضه اینترنتی مستند 

سینمایی »بانو« به کارگردانی 
محمد حبیبی منصور آغاز شد.

پدر پسری
 به عنوان سریال رمضانی شبکه پنج 

سیما از سوی تلویزیون اعام شد.

سنگر دوست داشتنی
نوشته جی. آر. ویار 

با ترجمه مسلم آیینی 
و فاطمه بردبار جاویدی منتشر شده.

در دنیای تو ساعت چند است؟ 
میدونی، بساط عاشقی رو داری اما نمی 

 دونی کجا پهنش کنی...
 خوب پهن کردم همینجا!

سریالمستندکتاب دیالوگ

فیلم مستند »ترینیتی« 
که به تاریخچه انرژی اتم و فواید 

و بایای آن می پردازد، آماده نمایش شد.

 فیلم
وقت صبوح آن زمان که ماه برآمد

شاه من از طرف بارگاه برآمد
کاکل عنبر شکن ز چهره برافشاند

روز سپید از شب سیاه برآمد
از در خرگه برآمد آن مه و گفتم
یوسف کنعان مگر ز چاه برآمد

پرده ز رخ برفکند و زهره فروشد
طرف کله برشکست وماه برآمد
سرو ندیدم که در قبا بخرامید
مه نشنیدم که با کاه برآمد

بسکه ببارید آب حسرتم از چشم
گرد سرا پرده اش گیاه برآمد

شاه پریچهرگان چوطره برافشاند
فتنه بیکباره از سپاه برآمد

هر دم از آن عنبرین کمند دالویز
ناله دلهای داد خواه برآمد

آه که شمع دلم بمرد چو خواجو
از من دلخسته بسکه آه برآمد

خواجوی کرمانی 


