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مهار کرونا با تعطیالت بدون سفر

نیست.

رزمایش پیشگیری ارتش تا نابودی کرونا ادامه دارد
فرمانـــده نیـــروی زمینـــی

مرحلـــه نخســـت ،کنتـــرل و پایـــش مجـــاری ورودی

ارتـــش گفـــت :رزمایـــش

و خروجـــی کالنشـــهرها ،شـــهرهای هـــدف (قـــم و

سراســـری پیشـــگیری و

رش ــت) و س ــایر ش ــهرهای متقاض ــی خدم ــات اس ــت.
فرمان ــده نی ــروی زمین ــی ارت ــش اف ــزود :گام دوم ای ــن
رزمایـــش ضدعفونـــی کـــردن معابـــر و خیابانهـــای

اســامی در تمــاس تلفنــی

ایــن گفــت و گــو بــا اشــاره بــه گــزارش هــای دریافتــی

بــا فرمانــده نیــروی انتظامــی

از وزارت بهداشــت مبنــی بــر کاهــش ســفرها ،از

جمهــوری اســامی ،خواســتار

اکثریــت مــردم کــه مســافرت هــای خــود را لغــو کــرده

پایـــش شـــیوع کرونـــا ایـــن

مدیریــت کاهــش ســفر و جلــب همــکاری مــردم بــرای

انــد ،صمیمانــه تشــکر کــرد و گفــت :در عیــن حــال

نیـــرو کـــه هماکنـــون در کشـــور از ســـوی یگانهـــای

تــردد حداقلــی در مســیرهای مواصالتــی شــد.

گــزارش هــا همچنــان حاکــی از انجــام برخــی ســفرها

نیـــروی زمینـــی در حـــال اجراســـت ،نقطـــه پایانـــی

شـــهرهای هـــدف و شـــهرهای متقاضـــی اســـت کـــه

علــی الریجانــی ،در تمــاس تلفنــی بــا ســردار

و اســتمرار تــردد در محورهــای مواصالتــی اســت کــه

ن ــدارد و ت ــا ناب ــودی کام ــل وی ــروس منح ــوس کرون ــا

در ایـــن راســـتا تعـــداد  ۵۶شـــهر تـــا بـــه امـــروز بـــا

حســین اشــتری ،فرمانــده نیــروی انتظامــی بــر

بــرای ســامت عمــوم ،مخاطــره آمیــز و زیانبــار اســت.

ادامـــه خواهـــد داشـــت.

همـــکاری ســـایر نهادهـــا ضدعفونـــی شـــدهاند.

اتخــاذ تصمیمــات الزم بــه منظــور کاهــش ســفرها و

الریجانــی همچنیــن در ایــن گفــت و گــو توصیــه هایــی

بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالعرســـانی نیـــروی زمینـــی

حیـــدری گام ســـوم رزمایـــش را اقدامـــات تشـــخیصی

اجتماعــات درون شــهری تاکیــد کرد و خواســتار اهتمام

بــرای جلــب همــکاری مــردم و مدیریــت کاهــش ســفر

ارتـــش ،ســـرتیپ حیـــدری روز سهشـــنبه بـــا تشـــریح

توصیـــف و خاطرنشـــان کـــرد :در ایـــن مرحلـــه ۵۲۰

پلیــس راهــور و تعاونــی هــای حمــل و نقــل کشــور در

ارائــه کــرد و از پیگیــری پیشــنهادها در ایــن خصــوص

مراحـــل مختلـــف ایـــن رزمایـــش اظهارداشـــت:

پســـت تشـــخیص ســـیار در شـــهرهای مهـــم و هـــدف

اجــرای ایــن تصمیمــات و تدابیــر ســتاد ملــی مقابلــه

خبــر داد.

رزمایـــش در پنـــج مرحلـــه در حـــال انجـــام اســـت.

ایجـــاد کردهایـــم.

به تماشا نشستن تحریمهای

آمریکا غیراخالقی است

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در پیامـی توییتری بـر تاثیر
منفـی تحریمهـای آمریـکا بـر رونـد مبـارزه ایران بـا کرونا
ویـروس اشـاره کـرده و سـکوت کشـورهای دیگـر در قبال
ایـن تحریمهـا را غیـر اخالقی خوانـد .محمدجـواد ظریف
وزیـر امور خارجه کشـورمان در پی شـیوع کروناویروس در
ایـران و تاثیـر منفـی تحریمهـای آمریـکا بـر رونـد مبارزه
بـا آن در صفحه توییترش نوشـت :تحریمهـای غیرقانونی
آمریـکا موجـب کاهـش منابـع اقتصـادی ایـران شـد کـه
تـوان مبـارزه بـا کوویـد[ 19-کرونـا ویـروس] را کاهـش

اصالح مقررات با قانون
است نه آیین نامه

مجلس به شکل فشرده و در زمانبندی
قانونی ،بودجه را بررسی کرد
سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس

خبرنگاران با اشـاره به اظهارت سـخنگوی

شـورای اسلامی بـا بیـان اینکـه مجلس

شـورای نگهبـان در خصـوص کـمکاری

در رسـیدگی بـه الیحـه بودجـه کـمکاری

مجلـس در رسـیدگی بـه بودجـه افـزود:

نداشـته و در فشـردهترین شـکل بـه

مجلـس شـورای اسلامی دقیقـا مطابق

بررسـی آن پرداخته است ،گفت :مجلس

زمانبنـدی پیشبینـی شـده در قانـون

در کمیسـیونهای تخصصـی تشـکیل

آییـن نامـه داخلـی مجلـس ،بررسـی

جلسـه علنـی را در فشـردهترین زمـان

بودجـه را در کمیسـیون های تخصصی و

ممکـن و بـدون کمتریـن اتلاف وقـت

تلفیـق دنبال کرد و چون جلسـات صحن

انجـام داده اسـت.

برای رسـیدگی بـه بودجه باید پیوسـته و

«اسـدهللا عباسـی» روز سهشـنبه در جمع

بال انقطاع باشـد ،به روال همه سـالهای

در شـرایطی کـه طـرح اصلاح مقـررات وکالـت در مجلس

گزارش

محتـرم شـورای اسلامی مطـرح رسـیدگی اسـت و همـه
کانونهـای وکالی دادگسـتری مخالـف جـدی هـر گونـه
مقـررات اصالحـی وکالـت در مجلـس شـورای اسلامی
هسـتند ،هـر گونـه اقـدام در راسـتای تصویـب آییـن نامـه
اجرایـی آن هـم مغایـر بـا مـاده  ۲۲الیحه اسـتقالل نه تنها
مغایـر با اسـتقالل نهـاد وکالت بلکـه مغایر بـا اصل وحدت
و انسـجام دو نهـاد مسـتقل وکالـت و قضـاوت اسـت.

ارسال محموله
کمکهای ترکیه به ایران

یـک سـال گذشـت و اتفاقـات سـال  98با
تمـام تلخیهـا و شـیرینیهایی که داشـت
دیگر تمام شـد و روزهای آخر سـال اسـت.
فرصتی هسـت مهمترین اتفاقات سال 98
را بـا هم مـرور کنیم.
ایـن شـماره پایانـی روزنامـه اسـت .در
روزهایی که گذشـت سـعی کردیم چشـم از
محیط زیسـت برنداریـم .همه شـمارههای
یکسـال تصویـر اصلـی روزنامـه بـه محیط
زیسـت اختصـاص داشـت .نیـم نگاهـی
هـم بـه بقیـه اخبار کشـور داشـتیم .سـالی
کـه بـا سـیل شـروع و بـه کرونا ختم شـد.

در پـی شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران  ،از سـوی وزارت

هـر کـدام از اتفاقـات ناگـوار  ۹۸بـه نوعـی

بهداشـت دولـت ترکیـه  ،محمولـه کمکهـای بهداشـتی

تاثیـر خـود را بـر محیط زیسـت گذاشـتند.

شـامل  1000کیت تشـخیص 4175 ،گان 20 ،هزار روپوش،

از سـیلی کـه در طـول سـال  ۱۲میلیـون

منجـر بـه جـاری شـدن سـیل در روز اول
عید  98در اسـتانهای شـمالی ایران شـد.
تلفات این سـیل در اسـتانهای شمالی 17
نفـر بود و یکی از بیسـابقهترین سـیلهای
صـد سـال اخیـر در ایـن مناطـق بـه شـمار
میرفت.بارندگـی شـدید کـه از سـاعت 8
صبـح روز دوشـنبه  5فروردیـن در شـیراز
آغاز شـد ،فاجعهای باورنکردنی را در ورودی

ویــروس کرونــا مــورد نیــاز باشــد بــا تولیــد در داخــل و یــا از طریــق واردات

هر سـال به مجلس تسـلیم کنـد ،افزود:

تامیــن خواهــد شــد.روحانی در پاســخ بــه ابــراز نگرانــی رئیــس دانشــگاه

نماینـدگان از زمـان چـاپ و توزیـع الیحه

علــوم پزشــکی گیــان در خصــوص احتمــال افزایــش مبتالیــان بــا انجــام

بودجـه تـا  ۱۰روز میتوانند پیشـنهادهای

ســفرهای نــوروزی گفــت :قطعــا همــه بایــد در پویــش»در خانــه مــی مانیــم»

خـود را بـه کمیسـیونهای تخصصـی

شــرکت فعــال داشــته باشــند و امیــدوارم ملــت فهیــم و شــریف مــا کــه

مجلـس تقدیـم کننـد کـه اگـر تکثیـر و

همــواره در کنــار یکدیگــر بــرای رفــع مشــکالت تــاش کــرده انــد  ،ایــن بــار

توزیع پیشـنهادها ،چهار تا پنج روز زمان

نیــز در ایــن پویــش بــزرگ بــرای تامیــن ســامت خــود و ســایر شــهروندان از

ببـرد بـه  ۲۰آذرمـاه خواهد رسـید.

زد .ایـن سـیل در اسـتانهای خوزسـتان و
کرمانشـاه هـم جاری شـده و تلفاتـی در بر
داشت.سـیل در اسـتان لرسـتان در روزهای
 6و  12فروردیـن در  2مرحله خسـارتهای
بسـیاری بـه مـردم خرمآبـاد ،پلدختـر و
بسـیاری از شـهرهای دیگـر تحمیـل کـرد.
در ایـن سـیل حـدود  21نفـر از هموطنـان
ُلـر جـان خـود را از دسـت دادند .در اسـتان
خوزسـتان طغیـان رودهـای کارون و ارونـد
رود و پـر شـدن سـدها خسـارت 138
میلیـارد تومانـی بـه زمینهای کشـاورزی و
مناطـق مسـکونی وارد کـرد.

اردیبهشت خوش خبر

شـیر ایرانـی کـه در زمـان حکومـت قاجـار

بـه علـت شـکار بیرویـه و و آلودگـی آبها
منقـرض شـده بـود ،در اردیبهشـت سـال
 1398پـس از  80سـال سـرانجام از بـاغ
وحـش بریسـتول انگلسـتان وارد فـرودگاه
امـام خمینی شـده و پـس از تمهیدات الزم
بـه باغ وحش ارم منتقل شـد .این شـیر نر
کـه هیرمـان نـام دارد ،هماکنـون بـا جفـت
مـاده خـود بـه نـام ایلـدا در باغ وحـش ارم
کنـار یکدیگـر زندگـی میکننـد.

خرداد حوادث

پـس از پایـان جـام ملتهـای آسـیا

کارلـوس کیروش پس از  8سـال از سـمت
سـرمربیگری ایـران برکنـار شـد و داسـتان
سـریالی مربیـان ناکارآمـد فوتبـال ایـران
هنـوز هـم ادامـه دارد.میتـرا اسـتاد در صبح
روز سهشـنبه  7خـرداد  1398بـه ضـرب
گلولـه در برجـی واقـع در سـعادتآباد تهران
کشـته شـد .محمـد علـی نجفـی شـهردار

 2004عینـک 4 ،هـزار ماسـک  N95و  78هـزار ماسـک

سـابق تهـران بـه عنـوان مظنون اصلـی این

سـه الیـه به ایـران اهـدا شـد .توافقنامه میـان دولتهای

قتل شـناخته شده و  10سـاعت بعد به قتل

دو کشـور بـرای اعطـای کمکهـای پزشـکی و دارویـی از

همسـر خویـش اعتـراف کـرد.در  30خـرداد

سـوی« امینـه آلپ مشـه» ،معـاون وزیر بهداشـت ترکیه و

یـک فرونـد پهپاد جاسوسـی بر فـراز حریم

محمـد فرازمنـد ،سـفیر ایـران در آنـکارا امضا شـد.

هوایـی کشـورمان توسـط پدافنـد هوایـی
سـپاه پاسـداران سـرنگون شـد .ایـن پهپاد

کمک  ۱۰میلیون دالری
کویت به ایران

جاسوسـی بـا نـام گلوبـال هـاوک متعلق به
نیـروی دریایـی ایـاالت متحـده آمریـکا در
منطقـه کوه مبارک اسـتان هرمزگان توسـط
پدافند سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی مورد
هـدف قـرار گرفت.تیـم ملی والیبـال زیر 21

وزیـر امـور خارجـه کویـت در گفتگـوی تلفنـی بـا محمـد

سـال ایران در مسـابقات جهانی سـال 2019

جـواد ظریـف از کمک انسـان دوسـتانه  ۱۰میلیـون دالری

بـا گذشـتن از سـد تیـم قدرتمنـد برزیل در

کویـت بـه ایـران بـرای مقابلـه بـا کرونـا خبـر داد.

نیمهنهایـی بـا نتیجـه  ،0-3ایتالیـا را نیز در

شـیخ احمـد ناصـر الجابر الصبـاح ،وزیر امـور خارجه کویت

فینـال بـا نتیجـه  2-3شکسـت داد .پیش

پیـش از ظهـر روز گذشـته در گفتگـوی تلفنـی بـا محمـد

از ایـن تیـم ملـی والیبـال جوانـان هیچگاه

همبسـتگی بـا دولـت و ملـت ایـران در مبـارزه بـا شـیوع
کرونـا از کمـک انسـان دوسـتانه  ۱۰میلیـون دالری کویـت
بـه ایـران بـرای مقابلـه بـا کرونا خبـر داد.

موفـق بـه کسـب چنیـن عنوانی نشـده بود.

عکس :ایرنا

جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه کشـورمان ضمـن اعلام

شهریور ورزشی

جامعه

در جریـان بـازی تیمهـای پرسـپولیس و

پرسـتارانی که جان خود را برای ما فدا کردند

با اقدام خودسرانه حرمت شکنان برخورد شود

ســفرهای نــوروزی اجتنــاب کننــد و صرفــا اگــر ناگزیــر بــه ســفر یــا جابجایــی
بودنــد بــا حفــظ اصــول بهداشــتی نســبت بــه ایــن کار اقــدام کننــد.

پسـر بچـه  8سـاله در گیتهـای الکتریکی

فروردین سیل آسا

بارندگـی در روزهـای پایانـی سـال 1397

اســتان گیــان  ،گفــت :هــر آنچــه بــرای درمــان بیمــاران و مقابلــه بــا شــیوع

کل کشـور را حداکثـر تـا پانزدهـم آذرمـاه

و بـه خانههـای مسـکونی متعددی آسـیب

مختلـف کشـور را درگیـر کـرده بود.افزایش

شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در

دولت موظف اسـت الیحه بودجه سـاالنه

کشـور را از وضعیـت سـفید خـارج نمـود.

مـیرود کـه از  1تـا  11فروردیـن بخشهای

حســن روحانــی در ایــن تمــاس تلفنــی ضمــن دریافــت آخریــن وضعیــت

هیـات رییسـه مجلـس بـا بیان ایـن که

سـیل در آن روز جان حدود  21نفر را گرفت

از تلختریـن اتفاقـات ایـن سـال بـه شـمار

تاریــخ و ذهــن مــردم باقــی خواهــد مانــد .حجتاالســام والمســلمین

بـه بعد از انتخابات موکول کرد.سـخنگوی

شـهروند را درگیـر خـود کـرد تـا کرونـا کـه

سـیل بیسـابقه و مرگبـار نـوروز  98یکـی

درمــان هســتند ،اظهارداشــت :فداکاریهــای امــروز کادر درمانــی کشــور در

کرونایـی خواهـد بـود ،رونـد رسـیدگی را

شـهر و منطقـه دروازه قـرآن به وجـود آورد.

نـوروز  98را هرگـز فرامـوش نمیکنیـم!

بــا بیــان اینکــه دولــت و ملــت قــدردان زحمــات پزشــکان ،پرســتاران و کادر

پایانـی مجلـس ،بـدون اطلاع از ایـن که

بازماندگان نود و هشت

جلیـل مالکـی وکیـل دادگسـتری در یادداشـتی تاکید کرد:

تهیـه و تصویـب آییـن نامـه تـا زمـان تعییـن تکلیف طرح

رئیــس جمهــور در تمــاس تلفنــی بــا رئیــس دانشــگا ه علــوم پزشــکی گیــان

عکس :ایرنا

میدهـد .آنهـا واقعـا افـراد بیگنـاه را میکشـند.

ارتش

نیست

عکس :تسنیم

رئیــس مجلــس شــورای

بــا کرونــا شــد.رییس مجلــس شــورای اســامی در

سیاست

دولت در تعطیالت عید تعطیل

صنعـت نفت آبادان در ورزشـگاه آزادی ،یک

ً
شـخصا دسـتور حملـه را صـادر کرده
کـرد

ورزشـگاه دچـار برقگرفتگـی شـد و بـا

اسـت .سـپهبد قاسـم سـلیمانی در ایـن

وجـود حضور نیروهـای امـدادی و اورژانس

واقعـه بـه همـراه ابومهـدی المهنـدس

جـان خـود را از دسـت داد .شـاگردان ایگور

از رهبـران گـروه حشدالشـعبی و  10تـن

کوالکوویـچ موفـق شـدند در بیسـتمین

دیگـر بـه مقـام شـهادت نایـل شـدند.

مسـابقات قهرمانـی آسـیا بـا شکسـت تیم

ایـن موضـوع در ایـران بازتـاب بسـیار

اسـترالیا بـرای سـومین بار بـر قلـه والیبال

گسـتردهای داشـت؛ بـه گونـهای کـه در

قـاره کهن بایسـتند.

اقصـی نقـاط کشـور مـردم بـرای محکـوم

مهرماه خانمها

کـردن ایـن عملیـات تروریسـتی بـه

در روز  18مهرمـاه بـرای تماشـای بازی تیم
ملـی فوتبـال ایـران و کامبـوج در چهارچوب
مسـابقات جام جهانـی ،بانوان به ورزشـگاه
آزادی تهـران آمدنـد .در جریـان ایـن بـازی
تیـم ملـی فوتبال کشـورمان با برد شـیرین
 14بـر صفـر تیـم ملـی کامبـوج را شکسـت
داد و شـادی پیـروزی را با بانـوان حاضر در
ورزشـگاه شـریک شـد .در  19مهر نفتکش
ایرانـی بـه نـام سـابیتی متعلـق به شـرکت
ملـی نفتکـش ایـران در  60مایلی سـاحل
جـده در دریـای سـرخ مـورد حملـه دو
موشـک ناشـناس قرار گرفت .خوشـبختانه
در جریـان ایـن حمله موشـکی هیـچ کدام
از خدمـه کشـتی آسـیب جسـمی ندیدنـد،
امـا مقـداری نفـت خام بـه آبهـای دریای
سـرخ نشـت کرد.

آبان بنزینی

افزایـش قیمـت بنزیـن بـه لیتـری 3000
تومـان در آبـان ماه یکـی از اتفاقات عجیب

سـال  98محسـوب میشـود .ایـن موضوع
ً
بعضا اغتشاشاتی در
باعث شـد تا ناآرامی و
شـهرهای مختلف صـورت گیـرد .در جریان
ایـن موضـع تعـداد زیـادی امـوال عمومـی
نظیر بانک به آتش کشـیده شـد و تعدادی
از هموطنانمـان نیـز جـان خـود را از دسـت
دادنـد .علاوه بـر ایـن در پی ایـن وضعیت
اینترنـت کشـور بـه مـدت چنـد روز بـه طور
سراسـری قطع شـد.

دی ماه ناجوانمردی

سـردار سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس

سـپاه در بامـداد روز جمعـه  13دی مـاه
در حملـهای تروریسـتی توسـط پهپـاد
آمریکایـی در فـرودگاه بغـداد به شـهادت
رسـید .ریاسـت جمهـوری آمریـکا اعلام

خیابانهـا آمدنـد .جمعیت بـه حدی زیاد
بـود کـه چنـد نفـر از هموطنـان کرمانی به
علـت ازدحـام و شـلوغی جـان باختنـد.
نیـروی هوافضـای سـپاه در جـواب تـرور
حـاج قاسـم سـلیمانی تعـدادی موشـک
بالسـتیک بـه مواضـع دولـت آمریـکا در
پایـگاه عیـن االسـد کشـور عـراق شـلیک
کـرد .ماجـرای پـرواز شـماره 752
هواپیمایـی اوکرایـن یکـی از تلختریـن
اتفاقـات سـال  98محسـوب میشـود.
در بحبوحـه بحـران سیاسـی بیـن ایـران
و آمریـکا ،ایـن هواپیمـا بـه همـراه 176
نفـر مسـافر در  18دی مـاه  1398از بانـد
فـرودگاه امـام خمینـی برخاسـت و پـس
از  6دقیقـه ،در پـی یـک شـلیک اشـتباه
تمامی  176مسـافر و خدمـه این هواپیما
جـان خـود را از دسـت دادنـد.

بهمن مرگبار برای پرندگان

از روز  7بهمـن  98خبـر مـرگ هـزاران
فالمینگـو در تـاالب ملـی میانکاله بسـیاری
از مـردم را شـوکه کـرد .ایـن خبـر در حالـی
منتشـر شـد کـه وجـود حجـم عظیمـی از
الشـه پرندگان در سـاحل ایـن تاالب صحنه
تلخـی را رقـم زده بود.کرونـا خانـه آخـر
خبرهـای بـد در سـال  ۹۸بـود.در حالیکـه
حـدود یکمـاه از شـیوع ایـن ویـروس در
کشـور چیـن گذشـته بـود ،سـرانجام در
 30بهمـن مـاه  1398اولیـن مـورد از ابتلا
بـه ویـروس کرونـا در شـهر قـم مشـاهده
شـد.در حقیقـت در روز  29بهمـن دو نفـر از
هموطنـان قمـی با عالیمی شـبیه بـه کرونا
در بیمارسـتانهای ایـن شـهر فـوت کـرده
بودنـد که پس از یک روز تحقیق مشـخص
شـد ویـروس کرونا وارد ایران شـده اسـت.

عمار صالحی به  ۱۰سال حبس محکوم شد

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و

سـطح ملـی سـیر صعـودی دارد کـه اجتماعـات انتقـال ویروس را تشـدید

سـخنگوی قـوه قضاییـه گفـت :از محـوری

سـخنگوی قـوه قضاییـه گفت :امـروز مردم شـاهد برخـورد و مجازات کسـانی

سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسلامی

میکنـد ،افـزود :هـر سـاله میلیونهـا نفـر به حرم حضـرت معصومـه ،حرم

تریـن برنامههـای قوه قضاییه در سـالی که

هسـتند کـه مرتکـب مفاسـد اقتصـادی شـدهاند ،هسـتند .مـردم ما بـه جای

حرمـت شـکنی به حـرم حضـرت معصومه

امـام رضا ،حرم حضرت عبدالعظیم حسـنی و شـاهچراغ مشـرف میشـوند

گذشـت ،مبـارزه و مقابلـه بـا کهنـه ویروس

شـنیدن اخبـار راجـع به غارت بیـت المال ،گزارشـات مربوط به بازگشـت اموال

(س) و حـرم امـام رضـا (ع) را اقدامـی

کـه امسـال بـه دلیـل تأکیـد بـر عـدم تجمـع تصمیـم دیگـری گرفته شـد،

و منفـور و ناامیدکننـده فسـاد در کشـور بود.

غـارت رفتـه بـه بیـت المال را مـی شـنوند و گویای عملکـرد مثبت قـوه با این
کهنـه ویروس اسـت.

قضا

خودسـرانه و خلاف همـه موازیـن خواند و

حـال در چنیـن شـرایطی عـدهای خودسـرانه بـه خـود جـرأت میدهنـد به

به گزارش ایسـنا ،غالمحسـین اسماعیلی در

گفـت :چطـور ایـن افراد به خودشـان جـرأت توهین و جسـارت را میدهند

مکانهـای مقـدس و حـرم حضـرت معصومـه (س) و حرم امـام رضا (ع)

نشسـتی خبـری کـه از شـبکه خبـر سـیما پخش شـد ،گفت :سـال  ۹۸بـا فراز

وی افـزود :اخریـن رایـی کـه دادگاه ویـژه در تاریـخ  ۲۵اسـفند ۹۸صـادر کـرد

کـه در مکانهـای مقـدس را بشـکنند .بایـد جلـوی ایـن ناهنجاریهـا و

هتـک حرمـت کننـد ،ایـن کار چه توجیهـی دارد؟

و نشـیب هایـی همـراه بـود البتـه ملـت ایـران بـا لطـف خـدا در همـه میدانها

راجـع بـه بخش دیگـری از پرونده بانک سـرمایه و صنـدوق تعاونی فرهنگیان

خودسـریها را گرفت.عالءالدیـن بروجـردی در گفتوگـو بـا ایسـنا در

ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان اینکـه حرمـت شـکنان به

سـرافراز و سـربلند بود و فراز و نشـیبهای این سـال را با سـرافرازی پشـت سر

اسـت .آقـای محمدرضـا جهانبانی به اتهام اخالل در نظـام اقتصادی و تحصیل

واکنـش بـه هتـک حرمـت حرم حضـرت معصومـه (س) و حرم امـام رضا

شـعور دههـا میلیـون ایرانی هـم توهیـن کردند گفـت :دهها میلیـون ایرانی

گذاشـتند .مـا در قوه قضاییه سـال  ۱۳۹۸را با مدیریت جدیـد و با برنامه تحول

مـال نامشـروع محاکمـه شـد .ایـن فـرد بـه تنهایـی و در قالب شـرکتهای

(ع) گفـت :اگـر کسـی حتـی کمتریـن دقـت نسـبت بـه فرمایشـات مقـام

پـر از عشـق و عالقـه و ارادت بـه ائمه هسـتند پـس این چنـد ده نفر چطور

آغـاز کردیـم و تلاش همـکاران مـا ایـن بود کـه مردم مـا طعم شـیرین عدالت

متعـدد بیـش از  ۱۰۰فقره تسـهیالت گرفته و تسـهیالت را مسـترد نمی کرد که

معظـم رهبـری داشـته باشـد متوجـه مـی شـود کـه ایشـان تأکیـد کردنـد

بـه خـود اجـازه داده کـه علاوه بـر حرمـت شـکنی بـه مـردم توهیـن کننـد

و خدمـات قضایـی را بچشـند و در ایـن عرصه گام های بلندی برداشـته شـد.

بـه  ۲۰سـال حبـس و  ۷۴ضربـه شلاق در انظـار عمومی و محرومیـت دائم از

بایـد تصمیمـات سـتاد مقابلـه بـا کرونـا بـا دقـت اجـرا شـود .هـدف اصلی

و خـود را تنهـا عاشـقان ائمـه جلـوه دهنـد .آنهـا در مکانهـای مقـدس

وی تصریـح کـرد :از محـوری تریـن برنامههـای قـوه قضاییـه در سـالی کـه

مشـاغل دولتی و اسـترداد  ۵هزار و سـه میلیارد و  ۵۰۰هزار ریال در حق بانک

هـم جلوگیـری از انتقـال ایـن ویـروس خطرناک بـه دیگر افـراد و مقابله با

را شکسـته و بـا توهیـن وارد شـدند .بایـد جلـوی ایـن ناهنجاریهـا و

گذشـت مبارزه و مقابله با کهنه ویروس و منفور و ناامیدکننده فسـاد در کشـور

سـرمایه محکـوم شـد .محکوم شـد .متهم دیگـر عمار صالحـی فرزند عطاءهللا

ابتلای تعـداد بیشـتری از مـردم اسـت.

خودسـریها گرفتـه شـود کمـا اینکـه چنـدی پیـش هـم نمونـه دیگـری از

بـود کـه بـه لطف خـدا و با تلاش و جدیت همکاران مـا می توان ادعـا کرد که

بـه اتهـام معاونـت در اخلال در نظـام اقتصـادی بـه تحمـل  ۱۰سـال حبس و

وی بـا بیـان اینکـه طبـق آمارهـا همچنـان رونـد ابتال بـه ویـروس کرونا در

ایـن حـرکات زشـت را در ضریـح مطهـر دیدیـم.

در مهـار ایـن ویروس موفقیتهای چشـمگیری حاصل شـده اسـت.

محرومیـت دائـم از خدمـات دولتی محکوم شـد.

10003432117834

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

معاون میراثفرهنگی ادارهکل گیالن از ثبت  2300شیء فرهنگیتاریخی موزه رشت در
سامانه جام در یک سال اخیر خبر داد.

021-88019846

گردشگری مجازی در هرمزگان راهاندازی میشود
گردشگری

مدیـرکل
گردشـگری
هرمـزگان

میراثفرهنگـی،

کرونـا انجـام میدهـد بـر مبنـای مصوبـات سـه مرجع شـامل،

صنایعدسـتی

سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا ،وزارتخانههـای میراثفرهنگی،

«سـایت

گردشـگری و صنایعدسـتی و وزارت بهداشـت اسـت».مدیرکل

و
گفـت:

گردشـگری مجـازی در هرمـزگان

میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی هرمـزگان افـزود:

راهانـدازی میشـود».بهگزارش میراثآریا بهنقـل از روابطعمومی

«متأسـفانه باوجـود محدودیتهـای ایجادشـده ،تخلفاتـی

ادارهکل میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی هرمـزگان،

صـورت گرفتـه اسـت ،بهعنوانمثـال زمانـی کـه تاالرهـا تعطیـل

رضـا برومنـد بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت« :طراحی یک سـایت

شـدند ،شـاهد بودیـم کـه افـراد مراسـم و برنامههای خـود را به

گردشـگری مجـازی در هرمـزگان را آغـاز کردیـم و امیدواریـم با

فضاهـای غیرمجـاز مثل باغها که اسـتانداردهای الزم بهداشـتی

شـروع سـال جدید در دسـترس قـرار بگیرد تـا مـردم بتوانند از

را ندارنـد منتقـل کردنـد اما با همـکاری اداره اماکـن برخوردهای

منـازل خود جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و گردشـگری هرمزگان

قانونـی صورت گرفته اسـت ،خوشـبختانه دادسـتان شهرسـتان

را ببیننـد».او در خصـوص اقدامـات انجامشـده در تأسیسـات

بندرعبـاس نیـز دسـتورالعملهای محکمـی را در ایـن زمینـه

گردشـگری هرمـزگان در پـی شـیوع ویـروس کرونـا گفـت:

تدویـن ،هشـدارهای الزم را صـادر و برخوردهای قاطعی را صورت

«مجموعـه اقداماتـی کـه ایـن اداره در خصوص مقابله با شـیوع

داده اسـت».

غارها را ببندید

میراث

معـــاون

او بـــا اشـــاره بـــه جزئیـــات کـــف ســـازی ورودی ایـــن

میراثفرهنگـــی خراســـان

اثـــر تاریخـــی اظهـــار کـــرد« :ابتـــدا بـــه ضخامـــت

رضـــوی از اجـــرای عملیـــات

 30ســـانتیمتر شـــفته آهکـــی انجـــام و روی آن

مرمتـــی در مدرســـه غیاثیـــه

نیـــز بـــه ضخامـــت  8تـــا  10ســـانتیمتر بـــا مـــات

خرگـــرد خـــواف خبـــر داد.

باتـــارد پوشـــانده شـــده اســـت ،الیـــه بیرونـــی نیـــر

بهگـــزارش میراثآریـــا بهنقـــل از روابطعمومـــی

بـــا قلوهســـنگ ریشـــهدار بـــا دوغـــاب مـــات باتـــارد

ادارهکل میراثفرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایعدســـتی

مرمـــتشـــده اســـت».

خراســـان رضـــوی ،احســـان زهرهونـــدی روز سهشـــنبه

زهرهونـــدی دربـــاره عملیـــات بهســـازی پشـــتبام

 27اســـفندماه  1398بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود:

ایـــن اثـــر تاریخـــی گفـــت« :خالـــی کـــردن بندهـــا،

«عملیـــات مرمتـــی در چنـــد بخـــش ازجملـــه ورودی،

جمـــعآوری نخالههـــا ،قرارگیـــری لولـــه بـــرق

بخشـــی از نمـــا و پشـــتبام ایـــن اثـــر تاریخـــی

دربندهـــا و بندکشـــی فضـــای پشـــتبام و ایـــوان نیـــز

انجامشـــده اســـت».

انجامشـــده اســـت».

قلعه گردن در رحیمآباد گیالن
ساماندهی میشود

سوژه

معـاون میراثفرهنگـی گیلان از مرمـت،
بازسـازی و سـاماندهی قلعـه گـردن
در روسـتای طـولالت رودسـر خبـر

داد.بهگـزارش

میراثآریـا

بهنقـل

از

روابطعمومـی ادارهکل میراثفرهنگـی،
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان گیالن،

ولی جهانی روز دوشـنبه  26اسـفندماه 98

بـا اعلام ایـن خبـر گفـت« :قلعـه گـردن
در یـک کیلومتـری روسـتای طـولالت

رحیمآبـاد رودسـر واقعشـده و در سـال

 1382بـا شـماره ثبـت  9407بهعنوان یکی

از آثـار ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت».

او افـزود« :ایجـاد مسـیر دسترسـی بـه
ایـن قلعـه تاریخی از سـال  96آغازشـده

و بـا توجـه بـه تخصیـص اعتبـار 15

میلیـارد ریالـی ،مرمـت و سـاماندهی
قلعـه گـردن در دسـتور کار ادارهکل گیالن

قـرار گرفـت ،امیدواریـم مرمـت ایـن بنـا
تـا نیمـ ه دور سـال  99بـه اتمـام رسـیده

و در معـرض بازدیـد عمـوم قـرار گیـرد».

معـاون میراثفرهنگـی گیلان ادامـه
داد« :قرارگیـری ایـن قلعـه در ارتفـاع

عکس :ایسنا

دســتی درخواســت کــرد بــرای جلوگیــری از شــیوع
بیشــتر ویــروس کرونــا ،ورودی غارهــای توریســتی در

خبر

تعطیــات نــوروز بســته شــود .ســمانه عبداللهــی ـ رییــس
انجمــن غــار و غرشناســی ایــران ـ در نامــه ای خطــاب
بــه ظهرابــی ـ معــاون محیــط طبیعــی ســازمان محیــط

معـاون وزارت میـراث فرهنگـی و

زیســت و رییــس کارگــروه غارشناســی کشــور و رونوشــت

گردشـگری از رییس سـازمان هواپیمایی

آن بــه معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی،

درخواسـت کـرد بـه تخلفـات شـرکت

گردشــگری و صنایــع دســتی ،درخواســت کــرد« :عــده

هـای هواپیمایی از اسـترداد وجـوه مردم

ای شــیوع ویــروس همــه گیــر کرونــا را البتــه بــدون

رسـیدگی کنـد.

وجــود مســتندات بــه خفاشهــا نســبت میدهنــد و از

سـازمان هواپیمایـی کشـوری ،چنـد روز

آنجــا کــه بــه دالیــل کافــی طبــق دســتورات اکیــد وزارت

پـس از تاییـد سـرایت ویـروس کرونا به

بهداشــت ،کلیــه اماکــن عمومــی ،تفریحــی و ورزشــی تــا

ایـران و به دنبال مسـدود شـدن مرزهای

رفــع خطــر تشــدید و انتشــار ویــروس تعطیــل شــده انــد،

هوایـی و تعلیـق پروازهـا ،در پنجـم

لــذا از جنابعالــی بــه عنــوان عالیتریــن مقــام حفاظــت

اسـفندماه طـی بخشـنامه ای بـه ایرالین

از غارهــای کشــور درخواســت داریــم دســتورالعمل قاطــع

هـا ابلاغ کـرد وجـوه کنسـلی بلیـت هـا

بــرای تعطیلــی غارهــای توریســتی کــه محــل زندگــی

اسـتان گیلان قـرار داده اسـت».

بنـا و بارندگـی منجـر به ریزش این قسـمت از خانه تاریخی شـده اسـت.

 ۲۰سـال قبـل آموزشوپـرورش گیلان

وی افـزود :اسـفند  ۹۶نیـز بخشـی از ایـن خانـه تاریخـی ریـزش کـرده بـود کـه

اقـدام بـه سـاخت مدرسـه ابتدایـی در

مسـووالن اسـتانی و کشـوری میراث فرهنگی در چندین نوبت اقدام به بازدید از

کنـار خندقهـای ایـن قلعـه کـرده اسـت

آن کردنـد و بـرای حـل مشـکل و تامیـن اعتبار بـرای آن قول مسـاعد دادند ولی

کـه موجـب شـده بخشـی از منظـر

هیـچ یـک از وعدههـا عملی نشـد.

فرهنگـی ،طبیعـی و تاریخـی قلعـه

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایع دسـتی دزفول اظهار داشـت:

آسـیب ببینـد ،ایـن موضـوع از سـوی

مدیـر آب و فاضلاب دزفـول نیز امروز ضمن بازدید از این خانه برای حل مشـکل

ادارهکل میراثفرهنگـی ،گردشـگری و

قـول مسـاعد داد ولـی راهـکار آن اتصـال فاضلاب به شـبکه سراسـری فاضالب

صنایعدسـتی گیلان پیگـری شـده کـه

اسـت.وی بـا اشـاره به اینکـه آب وارد زیرزمین خانه شـده و به خانههـای اطراف

نتیجـه بخش نبـوده اسـت ،در نظر داریم

نشـت کـرده اسـت ،افـزود :مشـکالت بافـت قدیم زیـاد بوده و بـرای رفـع آنها به

نسـبت بـه پیگیـری ایـن موضـوع اقدام

اعتبـار زیادی نیاز اسـت.

کنیـم».

رییـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری هـم پیـرو
اعتـراض هـای آژانـس هـا و بهانـه و تعلـل شـرکت های
هواپیمایـی ،در تاریـخ  ۲۲اسـفندماه نامه دیگری نوشـت

بـا ایـن محتـوا« :پیـرو ابالغیـه هـا و توصیـه هـای قبلی

را بـدون کسـر جریمـه بازگرداننـد .از آن

از طرفـی برخـی آژانسهـای مسـافرتی

خصـوص همـکاری بـا مسـافران و دفاتر

زمـان روی اجـرای ایـن دسـتور ،مکـرر

هـم گفتهانـد بـه خاطـر عمـل نکـردن

خدمات مسـافرت هوایی مبنـی بر ابطال

تاکیـد شـده اسـت؛ در حالی که سـازمان

شـرکتهای هواپیمایـی بـه تعهداتشـان،

بـدون کسـر جریمـه ،بـه منظـور کمک در

حمایـت مصرفکننـدگان و تولیدکنندگان

در بازگردانـدن وجـوه مـردم دچار مشـکل

کاهـش سـفر و ترددهای غیرضـرور و در

گـزارش کرده شـرکت هـای هواپیمایی و

شـده انـد و تعزیـرات حکومتـی هـم

راسـتای کمـک بـه جلوگیـری از بیمـاری

آژانسهـای مسـافرتی متعهـد بـه اجرای

آن هـا را بـه پلمـب تهدیـد کـرده اسـت.

ناشـی از شـیوع گسـترده ویـروس کرونا

ایـن بخشـنامهها نبـوده و در اسـترداد

برخـی شـرکت هـای هواپیمایـی هـم

در کشـور ،براساس بررسـی های به عمل

راسـتای کمـک بـه جلوگیـری از بیمـاری ناشـی از شـیوع

وجـوه ،تعلل و بدتعهـدی کردهاند .انجمن

خریـد تجهیـزات و خالـی بـودن حسـاب

آمـده و گـزارش هـای دریافتـی ،برخی از

آژانسهـای مسـافرتی هـم در چنـد

مالـی شـان را بهانـه کردهانـد و هنـوز

شـرکت هـا مبالغ اسـترداد شـده توسـط

بـه عمـل آمده و گـزارش هـای دریافتی ،برخی از شـرکت

نوبـت نامهنـگاری بـه سـازمان هواپمایـی

پولـی پـس ندادهاند.رییـس سـازمان

دفاتـر بـه مسـافران را پرداخت نکـرده اند

کشـوری و حمایـت مصرفکننـدگان و

هواپیمایـی کشـوری هـم پیـرو اعتـراض

و اعلام کـرده انـد مبالـغ به عنـوان اعتبار

تولیدکننـدگان ،اعالم اعتـراض کرد که اگر

هـای آژانـس هـا و بهانـه و تعلل شـرکت

بـرای خریـد بلیـت در آینـده اسـت ،ایـن

آژانسهـا تاکنـون وجـوه مردم را مسـترد

هـای هواپیمایی ،در تاریخ  ۲۲اسـفندماه

در حالـی اسـت کـه دفاتـر موظـف بـه

نکردهاند به خاطر سـرپیچی شـرکتهای

نامـه دیگـری نوشـت بـا ایـن محتـوا:

پرداخت وجه بلیت به مسـافران هسـتند

هواپیمایـی و البتـه هتلهـا بـوده اسـت.

«پیـرو ابالغیه هـا و توصیه های قبلی در

و ایـن موضوع مشـکالتی را بـرای دفاتر و

در خصـوص همـکاری بـا مسـافران و دفاتـر خدمـات
مسـافرت هوایـی مبنـی بـر ابطال بـدون کسـر جریمه ،به

منظـور کمـک در کاهش سـفر و ترددهای غیرضـرور و در
گسـترده ویروس کرونا در کشـور ،براسـاس بررسـی های
هـا مبالـغ اسـترداد شـده توسـط دفاتـر بـه مسـافران را
پرداخـت نکـرده انـد و اعلام کـرده انـد مبالغ بـه عنوان

اعتبـار بـرای خریـد بلیـت در آینـده اسـت ،ایـن در حالی

اسـت کـه دفاتـر موظـف بـه پرداخـت وجـه بلیـت بـه
مسـافران هسـتند و این موضوع مشـکالتی را برای دفاتر

و مسـافران ایجـاد کـرده اسـت.

مسـافران ایجـاد کـرده اسـت.
ضمن درک شـرایط موجود ناشـی از رکود
بازار و مشـکالتی که بـرای همه ذینفعان
صنعـت حمـل و نقـل و علـی الخصـوص
شـرکت هـای هواپیمایـی بوجـود آمـده

بــه یقیــن ویــروس بــه داخــل فضــای خــاص و ایزولــه

اسـت ،مجددا تاکید می شـود بر اسـاس

غارهــا و مانــدگاری ایــن ویــروس خطرنــاک بــرای

بخشـنامه قبلـی نسـبت بـه ابطـال بلیت

مدتهــای طوالنــی بــوده و از آنجــا کــه اطالعاتــی از ایــن

بـدون کسـر جریمـه و پرداخـت مبالغ به

خطــر احتمالــی در مقــاالت داخلــی و خارجــی فعــا در

مسـافران و دفاتـر خدمات مسـافرتی در

دســترس نیســت بــر اســاس اصــل پیشــگیری وظیفــه

اسـرع وقـت اقدام شـود».

دانســتیم ایــن پیشــنهاد را رســما اعــام و درخواســت

امـا ظاهـرا آن نامـه تاثیـری در رونـد

کنیم».جــواد نظامدوســت ـ عضــو هیــات موســس ایــن

اسـترداد وجوه مردم نداشـته اسـت؛ چرا

انجمــن ـ نیــز از غارنــوردان و مــردم خواســته اســت در

کـه ولـی تیمـوری ـ معـاون گردشـگری

زمــان همهگیــری ویــروس کرونــا و تــا عــادی شــدن

ـ سـه روز بعـد از ایـن تاکیـد سـازمان

وضعیــت ،از رفتــن بــه غارهــا خــودداری کننــد .او توضیــح

هواپیمایـی کشـوری ،در نامـه دیگـری به

داده کــه غارهــا محیــط بســته و ایزولــهای دارنــد کــه

تاریـخ  ۲۶اسـفندماه خطاب بـه عابدزاده
ـ معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و رییس

عکس :ایرنا

آینــده بــه بازدیدکننــدگاه دیگــر ســرایت کنــد.

حجـت الـه آریایـی افزود :فرسـودگی لولههای آبیـاری قدیم همراه با فرسـودگی

او اظهـار داشـت« :متأسـفانه حـدود

مســؤوالن ذی ربــط ابــاغ شــود.

شــود و مانــدگاری طوالنــی مدتــی داشــته باشــد و در

آرامـش با شـماره ثبت ملـی  ۷۹۱۹ریزش کرده اسـت.

مهمتریـن و شـگفتانگیزترین قلاع

نگرانــی ایــن انجمــن از بازدیــد ،غارهــا انتقــال قریــب

کرونــا توســط بازدیدکننــده بــه درون غــار انتقــال داده

دزفـول روز سـه شـنبه با اعلام این خبر به ایرنا گفت :ضلـع جنوبی خانه تاریخی

بـه  ۳۵۰۰سـاله ،ایـن اثـر را در زمـره

چــه ســریعتر از طریــق مبــادی قانونــی بــه مدیــران و

داخلــی آن هــا وجــود دارد و ممکــن اســت ویــروس

ریزش کرد.رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان

 180متـری و داشـتن گورسـتانی متعلـق

ایــن جانــداران اســت ،در ایــام نــوروز را صــادر و هــر

احتمــال وجــود باکتــری هــای خطرنــاک در محیــط

دزفول ریزش کرد

نکته

زیســت و وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع

بخشی از خانه تاریخی آرامش

بخشـی از خانـه تاریخـی و ثبـت ملی آرامـش دزفـول در پی بارندگیهـای اخیر

ادامه تخلفات شرکت های هواپیمایی و
اعتراض معاون گردشگری

انجمــن غــار و غارشناســی ایــران از ســازمان محیــط
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مدرسه غیاثیه خرگرد خواف مرمت شد
جانشـــین

3

پیام
میراث

سـازمان هواپیمایـی کشـوری ـ نوشـت:
«شـیوع ویـروس کرونـا موجـب عـدم

وزیر راه و شهرسازی هم گفته که تا حاال بیش از ۲۰۰هزار بلیت هواپیما کنسل شده است

امکان بازدید مجازی از  ۱۳موزه پایتخت فراهم شد

پذیـرش اتبـاع ایرانـی توسـط تعـداد

بسـیاری از کشـورها و تعلیـق برخـی از

جریمـه هسـتند .ایـن در حالـی اسـت

پروازهـا شـده اسـت .همچنین بـه دنبال

کـه بنا بـر گزارشهـای واصله ،بـا وجود

گسـترش ایـن بیماری در سـطح کشـور،

بازگردانـدن وجـوه دریافتـی توسـط

بسـیاری از بسـته هـای سـفر کـه از قبل

دفاتـر مذکـور ،برخـی از شـرکت هـای

توسـط دفاتـر خدمـات مسـافرتی و

هواپیمایـی بـر خلاف بخشـنامه ابالغی

گردشـگری بـرای اجرایـی شـدن در ایـام

آن سـازمان (در  ۵اسـفندماه سـال

نـوروز برنامـه ریـزی شـده بود ،لغو شـده

 )۹۸از مسـترد کـردن وجـوه دریافتـی

ا ست .

بـه دفاتـر فـوق اسـتنکاف کـرده کـه این

در همیـن راسـتا بـه منظـور رعایـت

مسـاله سـبب بـروز مشـکالت عدیـده

حقـوق متقابل گردشـگران و فعاالن این

ای بـرای مسـافران و ذی نفعـان شـده

حـوزه ،ایـن معاونـت بـا ابالغ بخشـنامه

و عملا دفاتـر خدمـات مسـافرتی را در

ای ،مـورخ ششـم اسـفندماه سـال ۹۸

تنگنـا قـرار داده و اجـرای بخشـنامه را

(فـورس مـاژور) بـه ادارت کل میـراث

دشـوار کـرده اسـت .علـی هـذا بـا توجه

فرهنگـی گردشـگری و صنایـع دسـتی

بـه مراتـب فـوق خواهشـمند اسـت

اسـتان هـا تاکیـد کـرد دفاتـر خدمـات

دسـتور فرماییـد بـه منظـور بـرون رفـت

مسـافرتی و گردشـگری و تاسیسـات

از مشـکالت بوجـود آمـده در راسـتای

گردشـگری موظـف بـه اسـترداد مبالـغ

همـکاری شـرکت هـای هواپیمایـی

دریافتـی از گردشـگران بـدون اخـذ

اقدامـات عاجـل را بـه عمـل آورنـد».

انگلیس صدور ویزا را برای اتباع ایرانی محدود کرد

رییـس سـتاد گردشـگری شـهرداری تهران

مشـاهده اسـت.به گفتـه وی در ایـام نوروز هر شـب نیز قصههـای تهران در

ســـفارت انگلیـــس در تهـــران ،شـــرایط

آژانسهـــای مســـافرتی و هوایـــی نیـــز رســـیده ،از اعمـــال محدودیـــت

اعلام کـرد :بازدیـد از  ۳۵۰خانـه تاریخی و

 ۱۰۰ثانیـه بـه صـورت پادکسـت ارائـه میشـود و معرفـی کتاب تهـران نیز به

صـــدور ویـــزا را بـــرای اتبـــاع ایرانـــی

مقطع ــی در ص ــدور وی ــزا ب ــرای اتب ــاع ایران ــی ،خب ــر داده اس ــت.در بیانی ــه

 ۱۳مـوزه تهـران بـه صورت مجـازی در ایام

صـورت مجـازی خواهیم داشـت.

محـــدود کـــرد .آنچنـــان کـــه ایـــن

ایـــن ســـفارتخانه آمـــده اســـت« :تغییـــرات موقتـــی در امکانـــات ارائـــه

نـوروز فراهم شـد.

کاظمـی ادامـه داد :دفترچـه بـازی خانگـی بـا محوریـت گردشـگری بـا

ســـفارتخانه توضیـــح داده دلیـــل ایـــن

روادیـــد بریتانیـــا بـــه ایرانیهایـــی کـــه از داخـــل ایـــن کشـــور اقـــدام

بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا« ،مهرشـاد

همـکاری دانشـگاه تهـران و میـراث فرهنگی عرضه میشـود و بـه طور کلی

«محدودی ــت مقطع ــی» ،تعلی ــق پروازه ــا

میکننـــد ،ایجـــاد شـــده اســـت.محدودیتهای پـــروازی کـــه در اثـــر

کاظمـی» عصـر دوشـنبه در نشسـت خبـری کـه بـه صـورت مجـازی برگزار

در ایـام نـوروز همـه امـکان تاریخـی مذهبی و گردشـگری به صـورت آنالین

بـــا همهگیـــری ویـــروس کرونـــا اســـت .اتحادیـــه اروپـــا بـــا همهگیـــری

ویـــروس کوویـــد  ۱۹در ایـــران ایجـــاد شـــده ،بـــر نحـــوه عملکـــرد دفتـــر

شـد گفـت :امـکان بازدیـد مجازی در حـال حاضـر از  ۱۳موزه تهـران فراهم

قابـل ارائـه خواهـد بود.

کووی ــد  ۱۹و تبدی ــل ای ــن ق ــاره ب ــه کان ــون جدی ــد انتش ــار ای ــن وی ــروس،

ویـــزا  VACتاثیـــر گذاشـــته اســـت و بریتانیـــا امـــکان ارائـــه خدمـــات

شـده و ایـن اقـدام از طریق مراجعه شـهروندان بـه سـایت http://visit.

بـه گفتـه وی ،مسـابقاتی نیـز کـه به صـورت مجازی برگـزار میشـود جوایز

تصمیـــم بـــه مســـدود کـــردن مرزهـــای  ۲۷کشـــور عضـــو بـــه روی اتبـــاع

ویزای ــی ب ــه مراجع ــان ایران ــی س ــاکن در داخ ــل ای ــن کش ــور را ندارد».ای ــن

tehran.irقابـل مشـاهده اسـت.

آن تورهـای یـک روزه پـس از پایـان بیماری کرونا در پایتخـت خواهند بود.

غیراروپایـــی گرفتـــه اســـت .ســـوای ایـــن اقـــدام ،برخـــی کشـــورها از

ســـفارتخانه تاکیـــد کـــرده اســـت« :ایـــن تغییـــر موقتـــی اســـت و بـــه

وی افـزود :تورهـای مجـازی در  ۴۸سـاعت آینـده روی همیـن سـایت

مدیـر کل سلامت شـهرداری تهـران نیـز در این نشسـت خبری از تشـکیل

جملـــه ایتالیـــا ،فرانســـه ،آلمـــان و ســـوئیس بـــرای کنتـــرل شـــیوع

محـــض اینکـــه محدودیتهـــای پـــروازی از میـــان برداشـــته شـــود

برگـزاری میشـود و مسـابقاتی نیـز مرتبـط بـا همیـن تورهـا بـا محوریـت

گـروه هـای داوطلبـی  ۵نفـره در حـوزه سلامت در محلات مختلـف شـهر

بیش ــتر وی ــروس کرون ــا ،ب ــه حال ــت قرنطین ــه درآم ــده و رف ــت و آمده ــا

انتظـــار مـــیرود خدمـــات (ویـــزا) بـــه حالـــت قبلـــی بازگردد».همچنیـــن

آموزشـی خواهیم داشـت .رییس سـتاد گردشـگری شـهرداری تهران از راه

بـرای مقابلـه با ویـروس کرونا خبـر داد.

را در درون مرزهـــا محـــدود کردهاند.انگلیـــس کـــه بـــه تازگـــی از ایـــن

ی ــادآوری ک ــرده اس ــت« :ای ــن محدودی ــت ایج ــاد ش ــده درب ــاره خدم ــات

میراث

گردشگری

اندازی سـامانه جامع گردشـگری خبر داد و گفت :فاز نخسـت این سـامانه

«زینـب نصیـری» در ایـن بـاره اعلام کـرد :یکـی از اقدامـات پـر اهمیـت

اتحادیـــه خـــارج شـــده هنـــوز دربـــاره محدودیـــت ســـفر اتبـــاع خارجـــی

ویزایـــی فقـــط شـــامل ایرانیهایـــی میشـــود کـــه از داخـــل ایـــن کشـــور

راه انـدازی شـده کـه تـا  ۲روز آینـده رونمایـی خواهد شـد کـه از طریق این

ضـرورت مراقبـت از افـراد پـر خطر از جملـه سـالمندان ،افـراد دارای بیماری

ب ــه ای ــن کش ــور و ی ــا قرنطین ــه کام ــل ،تصمی ــم قطع ــی نگرفت ــه اس ــت،

اقـــدام میکننـــد و ایرانیهایـــی کـــه در خـــارج از کشـــور هســـتند طبـــق

سـامانه  ۳۵۰خانـه تاریخـی و همچنیـن  ۷۰نقطـه تاریخـی پایتخـت قابـل

هـای زمینـه ای ،معلولیـن و افـراد دیابیـت بـود.

بـــا ایـــن حـــال ســـفارت بریتانیـــا در تهـــران در نامـــهای کـــه بـــه دســـت

روال قبـــل بـــرای ویـــزا میتواننـــد اقـــدام کننـــد».

4

پیام
زیست

سازمان محیط زیست در تفکیک پسماند
به شهرداری کمک کند
مدیرعامــل

ســازمان

مدیریــت

پســماند

آلــوده بــه ویــروس کرونــا هســتند را تحویــل گرفتــه

شــهرداری تهــران گفــت:

و در همــان مــکان توســط اتــوکالو ضدعفونــی کــرده

ســازمان محیــط زیســت

و بــا رعایــت کامــل موازیــن بهداشــتی و ایمنــی آن

بــا نظــارت هــر چــه بیشــتر میتوانــد کمــک کنــد

هــا را در ســایت جداگانــهای ،بــا عمــق و آهــک

تــا تفکیــک پســماند در بیمارســتانها بــه درســتی

بیشــتر از حــد معمــول دفــن میکننــد.

انجــام شــود و نیروهــای مــا بــا ریســک کمتــری

مدیرعامــل مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران

پسماند

وظایــف خــود را انجــام دهنــد.

بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن ســازمان در راســتای

بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری آنــا،

جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در میــان

صدرالدیــن علیپــور در ارتبــاط بــا موضــوع

شــهروندان و بهطــور خــاص پاکبانــان گفــت :از

پســماندهای بیمارســتانی کــه در شــرایط فعلــی

نخســتین روزهــای اعــام رســمی انتشــار ویــروس

از اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد ،گفــت :در حــال

کرونــا در کشــور ،از آن جــا کــه امــکان داشــت

حاضــر روزانــه حــدود  ۸۰تــن پســماند پزشــکی از

پســماندهای خانگــی بــا پســماندهای آلــوده بــه

 ۱۵۰بیمارســتان و مرکــز درمانــی ســطح شــهر تهــران

ویــروس مخلــوط شــوند ،انجــام هرگونــه عملیــات

جمــعآوری مــی شــود.

تفکیــک در ایســتگاههای تفکیــک پســماند و

وی ادامــه داد :روزانــه حــدود  ۱۰۰نیــروی کارگــری

حتــی مجتمــع آرادکــوه تــا  ۱۵فروردیــن مــاه

بــا لبــاس و تجهیــزات مخصــوص بــه بیمارســتانها

تعطیــل کردیــم.

کــردن زبالــه در دریــا و رودخانــه ،حیــوانآزاری و  ...را توســط مــردم میشــنویم .امــا در ایــن

میــان تنهــا مــردم مقصــر اصلــي نیســتند ،مســئوالن نیــز در ایــن گسســتگی فرهنگــی نقــش

بســیار پررنگــی دارنــد .در تمامــی ایــن ســا لها مســئوالن میتوانســتند بــا آموزشهــای

الزم یــادآور ایــن فرهنــگ غنــی ب ـرای مــردم باشــند.

امیر رجبی
پیام ما
سـالی که گذشـت پـر از اتفاقات خوب و بـد برای محیط
زیسـت کشـور بود البته در نهایت با مرگ حدود  40هزار
پرنـده مهاجر در میانکاله به پایان رسـید.

تاالب جازموریان آبگیری شد

مدیـركل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان كرمـان در
فروردیـن مـاه بـا اشـاره بـه بارندگـی هـای اخیر اسـتان

در سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد كه امسال از سوی 2

در حــوزه ایــن شهرســتان

بــودن خروجــی ایــن واحــد بــه حــد اســتاندارد

بــه علــت رعایــت نکــردن ضوابــط و اســتانداردهای

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از ادامــه فعالیــت

مردمـان گلسـتان ،فـارس ،کرمانشـاه ،ایلام و از همـه

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت جلوگیــری شــد.

خــودداری کنــد.

وحشـتناکتر ،لرسـتان و خوزسـتان ،جلـوهای دیگـر از

بــه گــزارش گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران

او اضافــه کــرد :در صــورت رعایــت نکــردن ایــن

جــوان از قزویــن  ،احمــد زارعــی رییــس اداره

واحــد در فهرســت صنایــع آالینــده محیــط زیســت

شهرســتان تاکســتان گفــت :طــی هفتــه اخیــر،

قــرار خواهــد گرفــت و اقــدام قضایــی مقتضــی نیــز

کارشناســان واحــد نظــارت و پایــش حفاظــت محیط

صــورت خواهــد پذیرفــت.

زیســت شهرســتان تاکســتان بــرای نمونــه بــرداری و

زارعــی همچنیــن گفــت :اداره حفاظــت محیــط

بازدیــد از واحدهــای صنعتــی ،تولیــدی و خدماتــی

زیســت شهرســتان تاکســتان در صــورت بــروز هــر

مســتقر در حــوزه ایــن شهرســتان اقــدام کردنــد کــه

نــوع آلودگــی و قصــور از جانــب واحدهــای آالینــده

منجــر بــه صدوراخطاریــه بــه علــت رعایــت نکــردن

بــا آنهــا برخــورد قانونــی خواهــد کــرد ،زیــرا حفــظ

ضوابــط و اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط

محیــط زیســت و ســامت مــردم مهمتریــن راهبــرد

زیســت و رفــع آلودگــی زیســت محیطــی بــرای

ســازمان اســت و تمامــی صنایــع بــرای شــروع

یــک واحــد صنعتــی شــد.زارعی افــزود :ایــن واحــد

فعالیــت و ادامــه رونــد کار خــود بایســتی اصــول و

پیــرو اخطاریههــای صــادره ملــزم بــه راهبــری

مقــررات زیســت محیطــی را رعایــت کننــد.

تیمـــار عینالـــی بـــه جـــد برخـــورد
شـــود.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس از
تبریـــز بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی
ادارهکل حفاظـــت محیـــط زیســـت
آذربایجا نشـــرقی ،داوود غنیپـــور
در پـــی انتشـــار فیلمـــی از اذیـــت و
آزار حیـــات وحـــش پـــارک طبیعـــت
عینالـــی تبریـــز در فضـــای مجـــازی
اظهـــار داشـــت :در نامـــهای بـــه
مدیرعامـــل ســـازمان توســـعه عمـــران
عـــون ابـــن علـــی در خصـــوص
پیگیـــری قضایـــی عوامـــل اذیـــت و
آزار حی ــات وح ــش در پ ــارک طبیع ــت
آن مجموعـــه زد هایـــم و بـــه شـــدت
پیگیـــر برخـــورد بـــا عوامـــل خاطـــی و
متخلـــف حیـــوان آزاری هســـتیم.
وی افـــزود :از آنهـــا خواســـتهایم
پیشبینیهـــا

و

تمهیـــدات

الزم

بـــرای رعایـــت فاصلـــه ایمـــن و
مناســـب گونههـــای موجـــود بـــا
بازدیدکننـــدگان و افزایـــش حفاظـــت
از محدود ههـــای تحـــت نظـــارت را
داشـــته باشـــند.
غنیپـــور تاکیـــد کـــرد :از ســـازمان
توســـعه عمـــران عـــون ابـــن علـــی
خواســـتهایم در اســـرع وقـــت نســـبت
بـــه شناســـایی و پیگیـــری قضایـــی

حفاظـــت محیـــط زیســـت آذربایجـــان
شـــرقی خاطرنشـــان ســـاخت :در
صـــورت تـــداوم مشـــکالت حفاظتـــی
تمـــام مجوزهـــای صـــادره بـــه
ســـازمان توســـعه عمـــران عـــون ابـــن
علـــی لغـــو و نســـبت بـــه ضبـــط و
اســـترداد گونههـــای موجـــود در ایـــن
محـــل اقـــدام خواهـــد شـــد.

تایید الیحه حفاظت ازخاک

اسـتان بارندگـی خوبی داشـته اسـت.

سیل در غرب کشور

تغییر فصل نمایان شـد .در این میان خوزسـتان پذیرای

کالنتـری :عیسـی کالنتـری بـا حضـوردربرنامه
تلویزیونی با اشـاره به اینکه سـازمان دامپزشکی

محیط زیست کشو

مسـئول پاسـخگویی بـه علـت مـرگ پرنـدگان

در میانکالـه اسـت ،گفـت ۴۰ :هـزار پرنـده در

میانکاله براثرسـم بوتولیسـم تلف شـدند .سم

بوتولیسـم ایـن قـدرت دارد که هـر نانو گرمش
جـان  ۵نفـر را بگیـرد و  ۲کیلـو آن پتانسـیل

وقایع محیط زیستی ایران در ابتدای فروردین با خبر خوب آبگی

کشـتن  ۱۰میلیـون انسـان را دارد.

سـیالبهای سـرازیر شده از تمامی اسـتانهای همجوار

و باالدسـتی خـود بـود و مردمـان سـاحل غربـی کرخـه

و کارون پنجـه در پنجـه موجهـای سـیل بنیانافکنـی

انداختهانـد کـه لحظـه بـه لحظـه بلندتـر و پرقدرتتـر به

دیـواره کاشانهشـان میکوبیـد و دار و ندارشـان را در کام

خـود فـرو میبلعیـد.

مبارزه با آفت ،این بار ملخ مراكشی

بعـد از چنـد مـاه هشـدار سـازمان خواربـار و كشـاورزی

از سوی شورای نگهبان

بهتازگـی مدیـر کل دفتـر حقوقـی و امـور مجلـس

وضعیـت اضطـراری براسـاس حـدود مجـاز آلودگـی

حفاظـت از خـاک توسـط شـورای نگهبـان خبـر داد و

مختلـف خاک اسـت .به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی

تلاش تخصصـی و مسـتمر سـازمان حفاظـت محیـط

مسـوول تاکیـد کرده ،بهرهبـرداران واحدهـای تولیدی،

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت از تاییـد الیحـه

خـاک و آالیندههـای ورودی بـه آن بـرای کاربریهـای

اعلام کـرد الیحـه حفاظـت از خـاک بعـد از  ۱۴سـال

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت آنطور کـه این مقام

زیسـت در مجلـس شـورای اسلامی تصویـب شـد و

ملـل متحد (فائـو) درباره هجوم ملخ صحرایـی به ایران

در تاریـخ /۱۳/۰۳ ۱ ۳۹۸همزمـان بـا هفتـه محیـط

اسـتان جنوبـی كنتـرل شـود اما در نیمه شـمالی كشـور

معصومـه حسـین پـور در قانـون حفاظـت از خـاک،

گرچـه در ایـن مـدت سـعی شـد ایـن آفـت در هشـت
نیـز بـه دلیـل بـارش هـای بهـاری ،شـاهد طغیـان نـوع

آالینـده خاک و اشـخاص آلودهکننـده آن و اعالم وقوع

زیسـت ،بـه تاییـد شـورای نگهبـان رسـید .بـه گفتـه
سـازمان محیـط زیسـت مکلـف بـه شناسـایی مـواد

نجات باکالنهای مسافر شمال
چندیـــن روز از خبـــر مـــرگ صورتـــی بیـــش

رفتگـــران طبیعـــت ســـیرجان و گـــروه کوهنـــوردی همنـــورد

صنعتـی ،خدماتـی و معدنـی نیـز کـه در مناطـق آزاد

تجـاری – صنعتـی و ویـژه اقتصـادی و شـهرکها و
نواحـی صنعتـی فعالیـت میکننـد ،مکلـف بـه رعایـت

مفـاد ایـن قانـون هسـتند.

الیحه حمایت ازمحیطبانان

از سوی شورای نگهبان رد شد

معاون توسـعه حقوقی و امور مجلس سـازمان ح

محیـط زیسـت گفـت :الیحـه حفاظـت از محیط

کـه سـوم تیرمـاه بـه تصویب مجلس شـورای اس

رسـیده بود ،از سـوی شـورای نگهبـان دو ایراد بـر

شـد کـه تلاش میکنیـم حداکثـر تـا یـک مـاه

ایـرادات را رفـع و به تصویب شـورای نگهبان برسـ

ایـن الیحه به قانون تبدیل شـود .به گـزارش ایرنا

دانشـیان افـزود :وقتی که الیحه حفاظـت از محی

قاچاق چوب و تداوم مرگ تدریجی
محیط زیست طارم

از 13هـــزار پرنـــده ی مهاجـــر در تـــاالب

در مح ــل حاض ــر م ــی ش ــوند و موف ــق ب ــه زن ــده گی ــری

میانکالـــه مـــی گـــذرد و اخبـــار اضافـــه شـــدن

بیـــش از 50قطعـــه از 72قطعـــه پرنـــدگان مـــی شـــوند.

رئیـس اداره محیط زیسـت طارم گفت :قاچاق چوب

خـاص و مناسـب ،وجـود زمینهـای حاصلخیـز ،رودخانههـای

بـــه تعـــداد فالمینگـــو هـــای صورتـــی فـــام

بـــه گفتـــه عابـــد کوهپایـــه ایـــن پرنـــدگان مهاجـــر

و قطـع بیرویـه درختـان ،توسـعه ایـن شهرسـتان و

خروشـان ،جنگلهـا و کوهسـتانهای بینظیـر ،یکـی از مناطـق

تلـــف شـــده بیـــن اخبـــار کرونـــا ویـــروس

از گرمســـیر بـــه مقصـــد شـــمال کشـــور هســـتند کـــه

محیـط زیسـت آن را با مشـکل مواجـه میکند.

بسـیار زیبا و دیدنی و دارای شـرایط خوب برای جذب گردشـگر در

نادیـــده گرفتـــه مـــی شـــود.

احتمـــاال از هرمـــزگان بـــه ســـمت شـــمال مـــی رونـــد و

غالمرضـا عباسـی در گفتوگـو با ایسـنا ،با بیان اینکه طی گشـت

طبیعـت اسـت که همین امر سـبب جـذب هزاران گردشـگر به این

و

امـــا مابیـــن اخبـــار تلـــخ پایـــان ســـال خبـــری مبنـــی بـــر

در مســـیر بـــه آبگیـــر کفـــه ی نمـــک ســـیرجان رســـیده

و کنتـرل مشـترک مامـوران یـگان حفاظـت محیـط زیسـت طارم

منطقـه در طول سـال میشـود.

متخلفــان

رهاســـازی پرنـــدگان مهاجـــر مناطـــق سردســـیری کشـــور

انـــد و بـــرای اســـتراحت گرفتـــار آب هـــای شـــور ایـــن

و مامـوران منابعطبیعـی طـارم و حسـب گـزارش واصلـه مبنـی بر

رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان طارم ،بـا تاکید بر

ســید رضـ

شـــنیده شـــد

آبگیـــر شـــده انـــد

قاچـاق چـوب در مسـیر چورزق بـه تهم که خودروی نیسـان حامل

اینکـه بـا تـداوم قطع بیرویـه درختان ،شـاهد تخریـب جنگلها،

بــا ایرنــا گ

در آخری ــن دوش ــنبه س ــال 98تع ــداد زی ــادی از پرن ــدگان

کوهپایـــه افـــزود نـــام ایـــن پرنـــدگان بـــاکالن کـــه نوعـــی

چـوب ،بیـرون از مسـیر پنهـان شـده بـود را کشـف و ضبـط کردند،

از بیـن رفتـن فرصتهـای اقتصادی بـاال و به خطر افتادن توسـعه

و در معــر

آب ــزی توج ــه مس ــئوالن کارخان ــه ی کف ــه نم ــک س ــیرجان

پرنـــده آبـــزی و ماهـــی خـــوار اســـت.پرندگان بـــا آب

افـزود :مراتـب جهـت معرفـی بـه مراجع قضایی صورتجلسـه شـد.

اقتصـادی شهرسـتان خواهیـم بـود ،گفـت :ادامـه قطـع درختان و

ســمندر در

را ب ــه خ ــود جل ــب م ــی کن ــد و آنه ــا ب ــه محی ــط زیس ــت

شـــور دچـــار مســـمومیت شـــده بودنـــد کـــه بـــا تیـــم

وی بـا بیـان اینکـه در بازرسـی از ایـن خـودرو  ۲۱۰۰کیلـو چـوب

تخریـب مراتـع در سـالهای آینده ،در نهایـت محرومیت از صنعت

کار جــرم

همـــراه اقـــدام بـــه زنـــده گیری،شســـت و شـــو و درمـــان

قاچـاق از نـوع راش کشـف شـد ،تصریـح کـرد :متاسـفانه قاچـاق

گردشـگری بهویـژه اکوتوریسـم را بـرای ایـن شهرسـتان بـه دنبال

برخــورد خ

عابـــد کوهپایـــه دامپزشـــک و مســـئول کلینیـــک

از طریـــق تزریـــق دارو کردیـــم و خوشـــبختانه توانســـتیم

چـوب بـه یکی از مهمترین معضالت شهرسـتان طارم تبدیل شـده

خواهد داشـت.

وی بــا اش

دامپزشـــکی حیـــات وحـــش ســـیرجان کـــه اولیـــن

جـــان 50قطعـــه را نجـــات دهیـــم و بـــا بهبـــودی کامـــل

است.

وی خاطرنشـان کرد :وجود مشـکالت اقتصـادی ،افزایش تقاضای

قرمــز در س

کلینیـــک دامپزشـــکی حیـــات وحـــش جنـــوب شـــرق

در ســـد تنگوئیـــه رهـــا کنیم.ایـــن پرنـــدگان احتمـــاال در

ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه خاطیـان با ایـن کار محیط زیسـت،

کارخانههـای تولیـد چـوب و گرانـی قیمـت آن باعث قطـع بیرویه

نــوروز در ا

کشـــور اســـت بـــه همـــراه علـــی اکبـــر رســـولیان رییـــس

یکـــی دوشـــب آینـــده ســـیرجان را بـــه مقصدشـــان تـــرک

حیاتوحـش ،منابعطبیعـی و غیـره را در معـرض تهدیـد و از بیـن

درختـان جنگلهـای طـارم شـده و زمینـه را بـرای فرصتطلبـان و

توزیــع اق ـ

اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت ســـیرجان،اعضای انجمـــن

خواهنـــد کـــرد.

رفتـن قـرار دادهانـد ،تاکید کرد :طـارم به دلیل شـرایط آب و هوایی

سـودجویان فراهم کرده اسـت.

مناطــق و

شهرس ــتان س ــیرجان اط ــاع م ــی دهن ــد.

تاالبهای مهاباد میزبان  ۳۰هزار
پرنده مهاجر
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت:

در آنهــا بــه بیــش از  ۵۰هــزار قطعــه برســد.

همزمــان بــا آغــاز کــوچ بهــاره پرنــدگان بیــش از  ۳۰هــزار

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت :ایــن

قطعــه پرنــده مهاجــر وارد تاال بهــای ایــن شهرســتان

پرنــدگان مهاجــر در ادامــه مســیر کــوچ خــود از جنــوب

شــد.

بــه شــمال مدتــی را در ایــن تــاالب بــه اســتراحت و

فــاروق ســخنور روز سهشــنبه در گفتوگــو بــا خبرنــگار

تغذیــه میپردازنــد و بــا افزایــش دمــا در ایــن منطقــه

ایرنــا اظهــار داشــت :بــا افزایــش تدریجــی دمــای هــوا

کــوچ خــود را بــه مناطــق ســردتر (شــمالیتر) ادامــه

در مناطــق جنوبــی و نیــز مهیــا شــدن شــرایط مطلــوب

مید هنــد .

اســکان ،دســتههای چنــد هزارتایــی از پرنــدگان مهاجــر

«ســخنور» اظهــار داشــت :مــدت حضــور پرنــدگان مهاجــر

آبــزی و کنارآبــزی در روزهــای اخیــر وارد تاال بهــای

در ایــن تاال بهــا متفــاوت بــوده و برخــی از گونههــا

ایــن شهرســتان شــدند.

زودتــر و برخــی دیگــر دیرتــر ایــن تــاالب را تــرک کــرده

وی اضافــه کــرد :در بیــن تاال بهــای ایــن شهرســتان

و بعضــی از گونههــا نیــز در تــاالب کانیبــرازان و دیگــر

تــاالب بینالمللــی «کانیبــرازان» پذیــرای بیشــترین

تاال بهــای منطقــه النهســازی و جوجــهآوری میکننــد.

تعــداد پرنــده مهاجــر بــوده و تاال بهــای «حســنخان»،

هرگونــه بازدیــد از تاال بهــای ایــن شهرســتان ممنــوع

و

بــوده و ســایت پرند هنگــری تــاالب «کانیبــرازان»

«گــروس»،

«قرهقشــاق»،

«دا شخانــه»

«قوپیباباعلــی» در جایگا ههــای بعــدی قــرار دارد.

تعطیــل شــده اســت.

وی گفــت :ایــن پرنــدگان از گونههــای آبــزی و کنارآبــزی

وی در خصــوص ممنوعیــت بازدیــد گروهــی در

شــامل غــاز خاکســتری ،ارد ک تــا جدار ،اردک ســرحنایی،

تاال بهــای ایــن شهرســتان نیــز افــزود :بــرای مقابلــه بــا

اردک سرســفید و اردک بلوطــی چنگــر ،کشــیم،

گســترش ویــروس کرونــا هرگونــه بازدیــد از تاال بهــای

فالمینگــو ،خرو سکولــی سینهســیاه و د مســفید اســت.

ایــن شهرســتان ممنــوع شــده و ســایت پرند هنگــری

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلــوب آب در تاال بهــای

تــاالب «کانیبــرازان» تعطیــل شــده اســت.

ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه بارشهــای خــوب

وی از اهالــی روســتاهای همجــوار تاال بهــای ایــن

زمســتانی پیشبینــی کــرد کــه فــرود پرنــدگان در ایــن

شهرســتان خواســت در صــورت مشــاهده افــراد ســودجو

تــاالب تــا پایــان امســال و اوایــل بهــار ســال آینــده

و فرصتطلــب در شــکار گونههــای بــا ارزش جانــوری

ادامــه داشــته باشــد و شــمار پرنــدگان مهاجــر و بومــی

مراتــب را بــه اداره محیــط زیســت و محیطبانــان ایــن
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چوب

کل

آذربایجا نشـــرقی گفـــت :بـــا عوامـــل

بلوچسـتان ،فـارس ،خراسـان جنوبی و جنـوب كرمان 10

جانوران

معـــاون

آن در هرمزگان ،بوشـهر ،خوزسـتان ،كرمان ،سیسـتان و

عکس :ایرنا

جازموریان در حوزه اسـتحفاظی اسـتان كرمـان و مابقی

از خـود برجـای گذاشـت .بـا در گِل نشـانیدن زندگانـی

حفاظـــت

كـه بنـا بـر اعلام وزیـر جهادكشـاورزی ،بـرای مبـارزه با

بزودی با سـفر به منطقه روند فعالیـت تاالب جازموریان

یــک واحــد آالینــده صنعتــی

محیـــط

پدیـده ملـخ هـا دسـت و پنجـه نرم مـی كند؛ مشـكلی

از نزدیـك بررسـی خواهـد شـد افـزود 51 :درصـد تاالب

تاکســتان گفــت :از فعالیــت

محیـــط

داشـت ،از ابتدای امسـال درگیر سـیالب شـد و اكنون با

پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا با بیـان اینكه

درخواســتی در اخطاریههــای صــادره و اســتاندارد

طبیعـــی

تحـت تاثیـر خشكسـالی ها در شـرایط نامسـاعدی قرار

میدانـی آبگیـری شـده اسـت .مرجـان شـاكری روز

بهـار در ایـران چشـماندازی نـه چنـدان سـبز و پـر گْل

زیســـت

بومـی آن بودكشـاورزی ایـران كـه در سـال هـای اخیـر

كرمـان گفـت :تـاالب جازموریـان بر اسـاس مشـاهدات

رییــس اداره شهرســتان

اداره

تلفات جدیدی مشاهده نشده و بهنظر میرسد شرایط در منطقه به ثبات رسیده است.

هــر روز از گوشــه و کنــار کشــور خبــر قطعدرختــان ،آتشســوزی عمــدی جنگلهــا ،رهــا

تــا زمــان رفــع نواقــص اعالمــی و ارســال مســتندات

برخورد قاطعانه
با عوامل اذیت
و آزار حیات وحش

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت :در آخرین پایش هفته گذشته در تاالب میانکاله

ـد دهــه اخیــر از ایــن غنــای فرهنگــی بهســرعت درحــال دور شــدن اســت ،بهطــوری کــه
چنـ 

اصولــی سیســتم تصفیــه فاضــاب اســت و بایــد

خبر

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

شــور مــا علیرغــم دارا بــودن فرهنــگ غنــی در پاسداشــت طبیعــت و محیطزیســت در

جلوگیری از فعالیت یک واحد آالینده در تاکستان
آلودگی

شرایط در تاالب میانکاله به ثبات رسیده است

021-88019846
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میرونــد و پســماندهایی کــه بــه احتمــال زیــاد

10003432117834

اص

اداره اطــاع دهنــد.

اردک مرمــری ،بــاکالن کوچــک ،پلیــکان ســفید ،چــوب

تغییـ

براســاس آخریــن بررســیها تعــداد  ۷۵گونــه پرنــده

پــا ،کشــم بــزرگ و عــروس غــاز اشــاره کــرد.

بــر قط

آبــزی و کنارآبــزی متعلــق بــه  ۱۱خانــواده در تاال بهــای

در مهابــاد عــاو ه بــر تــاالب بینالمللــی «کانیبــرازان»

منطقـ

ایــن شهرســتان شناســایی شــده اســت.

و «قوپیباباعلــی» ،تــاال ب دایمــی حســنخان و

بــه گـ

تاال بهــای فصلــی گــروس ،داشــخانه و قرهقشــاق

تغیی ـ

تعــداد بــه بیــش از  ۱۸۰گونــه خواهــد رســید.

نیــز در ایــن فصــل میزبــان پرنــدگان مهاجــر آبــزی و

بومیــا

از گونههــای مهــم پرنــدگان تاال بهــای ایــن شهرســتان

کنارآبــزی اســت .هرگونــه بازدیــد از تاال بهــای ایــن

قطــب

میتــوان بــه فالمینگــو ،چنگــر ،اردک بلوطــی ،اردک

شهرســتان ممنــوع بــوده و ســایت پرند هنگــری تــاالب

حــال

سرســفید ،حواصیــل خاکســتری ،پرســتوی دریایــی،

«کانیبــرازان» تعطیــل شــده اســت.

"تومــ

در صــورت اضافــه کــردن گونههــای خشــکزی ،ایــن

پیام
زیست

10003432117834

هوای اصفهان و اهواز ناسالم است

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیطزیست گفت :هوای شهرهای اصفھان
با شاخص  ۱۰۴و اھواز  ۱۲۳در شرایط ناسالم برای گروهھای حساس قرار دارد.

021-88019846

میانکاله بهشهریکی از

زیستگاههای بومی و نادر

پرندگان بوده که همه ساله

پرندگان بسیار و نادری از

بـه شـورای نگهبـان ارسـال شـد اعضـای آن دو ایـراد بر

خراسـان جنوبی بر اسـاس مشـاهدات محیط بانان این

ابتـدا کـه ایـن الیحه به مجلـس رفت گفته شـده بود که

زیسـتگاه نایبندان طبس دیده شـده که محیط زیسـت

ه آینـده

ـانیم تا

ا ،اصغر

یطبانان

درنایبندان طبس

اسـتان از ابتدای امسـال دو قالده یوزپلنگ آسـیایی در
ایـن اسـتان موفـق بـه ثبت آن شـده اسـت.

افزایش  ۱۰۰درصدی جریمه شکار
برخی گونههای جانوری

در راسـتای اصلاح مصوبـه  ۳۸۰شـورای عالـی

محیـط زیسـت ،جریمـه شـکار برخـی از گونههـای

بـه گفتـه حسـن اکبـری ،مدیـرکل محیـط زیسـت

جانـوری تـا  ۱۰۰درصـد افزایـش یافـت .بـه گفتـه
معـاون

محیطزیسـت

طبیعـی

و

تنوعزیسـتی

در مراکز عرضه ماهی قرمز ممنوع است

و تـا االن بـه گفتـه اسـتاندار  ۶۰۰میلیـارد از بیـت

المـال ،بـرای آن هزینـه شـده اسـت .در ایـن گزارش
بـه ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـت محیطـی
سـدی پرداختـه مـی شـود ،کـه هنـوز مجـوز نـدارد.

افزایش خسارت آتشسوزی جنگلها

در پی نبود بالگرد

بـه گفتـه فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان جنگلها،

مراتـع و آبخیـزداری خسـارت آتشسـوزی در
جنگلهـا و مراتـع طـی تابسـتان امسـال نسـبت بـه
سـال گذشـته افزایـش یافـت و سـازمان جنگلهـا

بـه دلیـل عـدم تخصیـص بالگـرد امـکان اطفـای
حریـق بهصـورت هوایـی را در سـال جـاری نداشـت

و در پـی آن عملیـات اطفـا در نقـاط صعبالعبـور
طـول میکشـید .سـرهنگ علـی عباسنـژاد در
ادامـه میگویـد :طـی تابسـتان امسـال  ۶۴فقـره

آتشسـوزی در جنگلهـای طبیعـی کشـور بـه وقـوع
پیوسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته  ۸درصـد در
عـدد وقـوع کاهـش داشـت .همچنیـن در جنگلهای
دستکاشـت کشـور  ۶۸فقـره آتشسـوزی در همین

بـازه زمانـی اتفـاق افتـاد کـه ایـن آمـار نیـز نسـبت

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل  ۲۶مـورد کاهـش در
عـدد وقـوع داشـت .آنطـور کـه ایـن مقـام مسـوول

بـه ایسـنا گفتـه ،هرچنـد عدد آتشسـوزیها نسـبت
بـه سـال گذشـته کاهـش یافته ،امـا میزان خسـارت

آن بیـش از سـال گذشـته اسـت بـه طوریکـه سـال

گذشـته خسـارت آتشسـوزیها  ۱۰۳۰هکتـار بـود،
امـا در سـال جـاری بـه بیـش از  ۱۶۰۰هکتـار رسـید.

هوا

خریدوفروش گونه های غیرمجاز جانوری

از سـد بـرادران شـهید تیمـوری بـه بهـره بـرداری می

با وجود اینکه سالهاسـت که بسـیاری از کشـورهای
دنیـا بـه دنبـال حذف دفـن زبالـه ها و اسـتفاده از
صنایع تبدیلی هسـتند هنوز در بسـیاری از شهرهای

کشـور مـا زبالـه هـا بـه روش هـای سـنتی دفـن مـی شـوند .خوشـبختانه در
محیـط از راه بازیافـت ،ایـن عمل در حال گسـترش اسـت.
کاالهـای مصنوعـی کـه از مـواد پالسـتیکی سـاخته شـدهاند ،پـس از مصرف،
در بیـن زبالههـا انباشـته و موقـع دفـن بیـن خـاک سـالیان سـال باقـی
میماننـد .ایـن مـواد تجزیـه ناپذیـر نیـز یـک تهدیـد بـه شـمار میآینـد؛ چرا
کـه تنهـا ایـن دسـته از زبالههـا بـه تنهایی خلـل در تبادل آب و هـوا و عکس
العمـل هـای فیزیکـی شـیمیایی خـاک پدیـد میآورند .احاطه شـدن ریشـه
گیاهـان توسـط ایـن مـواد تجزیـه ناپذیر دفن شـده در خاک باعث نرسـیدن
آب و غـذا بـه گیاهـان میشـود .همچنیـن این مـواد دفن شـده بیماریهای
فراوانـی بـرای تمام جانـداران در پـی دارند.
در شـهر قـم نیـز بـه گفتـه مدیـر عامـل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری
قـم از بیـن روزانـه بیـش از  ۶۵۰تـن زبالـه انتقالـی به سـایت البـرز قم۳۰۰ ،
تـن از آن در خـط پـردازش تبدیـل بـه کمپوسـت (کـود گیاهی) میشـود.
سـیدعبدهللا میرابراهیمـی در ایـن خصـوص بیان کرد :در تالشـیم با اسـتفاده
از ظرفیـت بخـش خصوصـی خـط دوم تولید کمپوسـت را راه انـدازی کنیم تا
بتوانیـم از تمـام ایـن زبالهها کـود گیاهی بسـازیم.
معـاون شـهردار قـم نیـز در ایـن خصوص با اشـاره به جمـعآوری روزانه بیش
از  650تـن پسـماند از سـطح شـهر ،تصریـح کـرد :بخشـی از این پسـماند به
صـورت مسـتقیم دفـن شـده و بخشـی نیز به کـود تبدیل میشـود.
سـیدامیر سـامع بـا تاکیـد بـر اینکـه شـهرداری طـی سـالهای اخیـر
تالشهـای بسـیاری بـرای کاهـش دفـن زبالـه در شـهر کـرده اسـت ،افزود:
فراخوانهـای متعـددی بـرای اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی در
راهانـدازی هاضـم و سیسـتمهای زبالهسـوز داشـتیم امـا بـه دالیـل مختلـف
ایـن کار همچنـان عملیاتـی نشـده کـه یکـی از ایـن دالیـل مسـائل قانونـی و
نوسـانات ارزی اسـت.
وی یـادآور شـد :البتـه بـا راهانـدازی کارخانههـای پـردازش پسـماند در سـایت
البـرز بخشـی از پسـماند تولیدشـده شـهر تفکیـک شـده و از دفـن کامـل آنهـا
جلوگیـری میشـود.
بـا توجـه بـه اینکـه زمیـن امانتی زنـده در دسـت ماسـت و فرزندان مـا به این
امانـت ،همانقـدر سـبز و همانقـدر زنـده احتیـاج دارنـد ،نگرانـی هـر چه بیشـتر
مـردم و مسـئولین در کاهـش تولیـد زبالـه و بازیافـت آن میتوانـد امیدبخش
باشـد کـه امانـت دار خوبـی باشـیم .اسـتفاده کمتـر امـروز مـا از ظـروف یکبـار
مصـرف و مـواد پالسـتیکی نـه تنهـا سلامت ایـن نسـل بلکـه سلامت زمین و
انسـانهای فردایـش را تأمیـن میکنـد .چـه خـوب اسـت بـا تفکیـک زباله در
مبـدأ در ایـن امـر نجـات دهنـده ،امر بازیافت سـهیم باشـیم.

تنفس هوای مطلوب در پایتخت
بــر اســاس اعــام شــرکت کنتــرل کیفیــت

میشــود ،شــرایط کیفیــت هــوا مناســب اســت و خطــری

ایرنــا مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت قــم

شــده و تحــت کنتــرل قــرار دارنــد.

هــوای تهــران ،کیفیــت هــوای پایتخــت روز (۲۷

گفــت :خریدوفــروش غیرمجــاز گونــه هــای

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم بــا اشــاره بــه

اســفند مــاه) در شــرایط قابــل قبــول (ســالم)

زرد شــناخته میشــود ،کیفیــت هــوا قابــل قبــول و غلظــت

اســت.

آالیند ههــا کمتــر از حــدی اســت کــه بــر ســامت انســان

گیاهــی و جانــوری در مراکــز عرضــه ماهــی قرمــز

شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــورمان بــر ضــرورت مانــدن مــردم

صنــاف مرتبــط در ایــن اســتان ممنــوع اســت و بــا

در خانــه هایشــان تأکیــد کــرد و گفــت :باایــن وجــود اگــر برخــی

بــه گــزارش ایســنا ،براســاس اعــام شــرکت کنتــرل

تاثیــر منفــی داشــته باشــد امــا در هــوای ناســالم بــرای

ن برخــورد قانونــی مــی شــود.

افــراد در ایــام نــوروز بــه مناطــق طبیعــی مــی رونــد ،بایــد

کیفیــت هــوای تهــران ،میانگیــن کیفیــت هــوای پایتخــت

گرو ههــای حســاس کــه بــه رنــگ نارنجــی نشــانهگذاری

ــا موســوی مشــکینی شــامگاه دوشــنبه در گفــت وگــو

نســبت بــه محیــط زیســت و حیوانــات بســیار توجــه و مراقبــت

طــی  ۲۴ســاعت گذشــته  ۷۰و هــوا در شــرایط قابــل قبــول

میشــود ،مقــدار  AQIبیــن  ۱۰۱تــا  ۱۵۰قــرار میگیــرد کــه

گفــت :متأســفانه در ایــام نــوروز گونــه هــای کمیــاب

داشــته باشــند.

(ســالم) بــود .ایــن شــاخص هماکنــون  ۵۱و هــوا در

در نتیجــه آن گروههــای حســاس اثرپذیــری بیشــتری از

رض خطــر انقــراض ازجملــه الک پشــت ،مــار آبــی و

وی در پایــان خواســتار همــکاری ،همراهــی و مشــارکت

شــرایط قابــل قبــول اســت.بر اســاس ایــن گــزارش شــاخص

آلودگــی هــوا خواهنــد داشــت.

ر ســطح شــهر قــم خریدوفــروش مــی شــود کــه ایــن

شــهروندان بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و تأمیــن ســامت

کیفیــت هــوا ( )AQIبــه پنــج دســته اصلــی تقســیمبندی

در هــوای ناســالم کــه بــه رنــگ قرمــز اســت ،کلیــه افــراد

اســت و بــا متخلفــان بــر اســاس ضوابــط و قوانیــن

عمومــی جامعــه شــد و گفــت :شــهروندان مــی تواننــد گــزارش

میشــود .بــر اســاس ایــن تقســیمبندی از عــدد صفــر

جامعــه در معــرض مخاطــرات ناشــی از آلودگــی هــوا قــرار

خواهــد شــد.

هــای خــود از هرگونــه تخلــف هــای زیســت محیطــی را بــا

تــا  ۵۰هــوا پــاک ،از  ۵۱تــا  ۱۰۰هــوا قابــل قبول(ســالم)

میگیرنــد و حتــی ممکــن اســت گرو ههــای حســاس

شــاره بــه برپایــی غرفــه هــای عرضــه ســبزه و ماهــی

شــماره تلفــن  ۳۲۶۰۲۹۸۱در میــان گذاشــته و یــا بــه شــماره

یــا متوســط ،از  ۱۰۱تــا  ۱۵۰هــوا ناســالم بــرای گرو ههــای

دچــار عــوارض شــدیدتری شــوند .افــزون بــر ایــن در هــوای

ســطح شــهر ،از تشــکیل یــگان حفاظــت ویــژه ایــام

 ۱۰۰۰۰۰۱۵۴۰۱۵۴۰پیامــک کننــد.

حســاس ،از  ۱۵۱تــا  ۲۰۰هــوا ناســالم بــرای همــه گرو ههــا،

بســیار ناســالم کــه بــه رنــگ بنفــش نشــان داده میشــود

اداره کل محیــط زیســت قــم خبــر داد و گفــت :مراکــز

تاکنــون نتیجــه آزمایــش کرونــای هــزار و  ۲۳بیمــار در اســتان

از  ۲۰۱تــا  ۳۰۰هــوا بســیار ناســالم و از  ۳۰۱تــا  ۵۰۰شــرایط

و عــدد  AQIبیــن  ۲۰۱تــا  ۳۰۰قــرار میگیــرد ،احتمــال

ــام ســفره هفــت ســین در ســطح شــهر و همچنیــن

قــم مثبــت اعــام شــده اســت ،در  ۲۴ســاعت گذشــته  ۱۹تــن

کیفــی هــوا خطرنــاک اســت.

بــروز عــوارض جــدی بــرای ســامت افــراد جامعــه افزایــش

بــه تعــداد بیمــاران کرونایــی قــم افــزوده شــده اســت.

گفتنــی اســت در هــوای پــاک کــه بــا رنــگ ســبز نشــان داده

مییا بــد .

ساکنان بومی

ــرات آب و هوایــی و گــرم تــر شــدن زمیــن تاثیــرات گوناگونی

طــب شــمال داشــته و آینــده ای نامعلــوم پیــش روی ایــن

طبیعــت فشــار بیاوریــد ،طبیعــت بیشــتر تالفــی میکنــد.

ــه از زمیــن گذاشــته اســت.

بــا بررســی تغییــرات دمایــی بــه نظــر میرســد وقــت آن

ــزارش ایســنا ،یورونیــوز در گزارشــی تــازه بــه بررســی اثــرات

رســیده اســت کــه کتــاب رکوردهــا را بروزرســانی کنیــم .نــه تنهــا

ــرات آب و هوایــی بــر روســتایی در شــمال ســوئد و زندگــی

ایــن دومیــن فوریــه بســیار گــرم در ســطح جهانــی بــود ،بلکــه

ان ایــن مناطــق پرداختـ ه اســت.

همچنیــن در اروپــا کل دوره زمســتان امســال از آغــاز دســامبر تــا

ب شــمال بــا اینکــه هنــوز ســرد اســت امــا بــه ســرعت در

پایــان فوریــه  ۳.۴درجــه باالتــر از دوره زمانــی  ۱۹۸۱تــا  ۲۰۱۰بــود

ل گــرم تــر شــدن اســت.

و معنــای آن ایــن اســت کــه ایــن زمســتان گــرم تریــن زمســتان

ـاس کوهمونــن" از بومیــان ســامی ایــن منطقــه از ســوئد

زمیــن تاکنــون بــوده اســت.

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد گفـت :غـار آبـی
سـهوالن بـه منظـور جلوگیـری از آلودگـی و شـیوع بیمـاری کرونـا
بـه مـدت  ۲مـاه تعطیـل اسـت.مجموعه گردشـگری غار سـهوالن
مهابـاد  ۲مـاه تعطیـل شـدبه گـزارش گـروه اسـتان های باشـگاه
خبرنـگاران جـوان از مهابـاد ،فاروق سـخنور رییـس اداره حفاظت
محیـط زیسـت مهابـاد گفـت :بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونا
و امـکان ورود ویـروس بـه غـار سـهوالن و امـکان باقـی مانـدن
آن در محیـط سـرد و مرطـوب ،خدماترسـانی در ایـن غـار تـا
پایـان اردیبهشـت متوقـف شـده اسـت.وی ادامـه داد :هموطنانی
کـه قصـد بازدیـد از غـار آب سـهوالن را دارند ،پـس از اتمام مدت
زمـان تعطیلـی میتواننـد بـه ایـن مـکان مراجعـه کننـد.او افزود:
بـه واحدهـای اقامتـی و بومگـردی ایـن روسـتا نیـز از سـوی
نهادهـای متولی هشـدارهای الزم داده شـده اسـت کـه از پذیرش
مهمانـان خـودداری کننـد ،زیـرا در صـورت انجـام ایـن کار اماکـن
آنهـا پلمـب خواهد شـد.
رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت مهاباد همچنیـن از تعطیلی
سـایت پرندهنگـری تـاالب کانیبـرازان خبـر داد و گفـت :ایـن
مـکان نیـز بـه مـدت  ۲مـاه غیرفعـال بـوده و مسـافران از بازدیـد
ایـن سـایت و تـاالب خـودداری کنند.
غـار سـهوالن یکـی از مهمتریـن غارهـای آبـی ایـران اسـت کـه با
مسـاحت  ۲هکتـار جـزو آثـار طبیعـی ملی به شـمار رفتـه و جزو
مناطـق چهارگانـه کشـور اسـت؛ کـه در  ۴۲کیلومتـری شهرسـتان
مهابـاد و در مسـیر مهابـاد بـه بـوکان واقع شـده اسـت.
تـاالب بینالمللـی کانیبـرازان مهابـاد بـا وسـعتی افـزون بـر ۹۱۰
هکتـار یکـی از مهمتریـن تاالبهـای اقمـاری جنـوب دریاچـه
ارومیـه و باارزشتریـن زیسـتگاههای انـواع پرندگان آبـزی و کنار
آبـزی مهاجـر و بومـی در شـمال غـرب کشـور به شـمار مـیرود.

دریاچه ارومیه در آستانه
افزایش وسعت تا ۳هزار
کیلومترمربع

عکس :ایرنتا

گرم شدن قطب شمال و آینده نامعلوم

مــی گویــد :آنچــه میبینیــم ایــن اســت کــه هــر چــه بیشــتر بــه

مجموعه گردشگری
غار سهوالن مهاباد
 ۲ماه تعطیل شد

کشـور مـا طـی فرهنگ سـازی هـای اخیـر و شناسـاندن سلامت انسـانها و

بــرای ســامت انســان نــدارد .در هــوای ســالم کــه بــه رنــگ

زیســتگاه هــای طبیعــی در ایــن ایــام کامــا رصــد

خبر

عکس :ایرنا

که بیشترین آنها از نوع

یری جازموریان شروع و با مرگ تلخ پرندگان مهاجر در میانکاله پایان یافت

شناسایی  ۲یوزپلنگ آسیایی

هلیـل خبـر داده اسـت ،نماینـده وزارت نیـرو در

رسـد .طرحـی کـه ناراضیانـی در جنـوب کرمـان دارد

ور در سالی که گذشت
یـگان حفاظـت دارند تعمیـم دادند.

در حالیکـه دادسـتان از توقـف آب بر سرشـاخههای

اسـتان میگویـد تـا هفتـه دولـت طـرح انتقـال آب

حال جمعآوری است.

سلامی

نیـز مشـمول جریمـه شـدند.

بهداشتی شد که عمده الشه

از توابع بهشهر بوده که در

آن وارد

بنـا بـه دالیلـی مورد هجمـه بیشـتری قـرار گرفتهاند

هزار الشه انواع پرندگان

گلوگاه و روستای قلعهبان

امـا در رونـد تصویـب آن را بـه تمـام دسـتگاههایی کـه

ارزش اکولوژیـک باالیـی دارنـد و یـا گونههایـی کـه

هلیل زبانبسته جان میدهد

ک پهن بوده در سواحل
نو 

پسماند

برخـی از گونههـای جانـوری بـه طـور متوسـط در

پایش تاالب بینالمللی

چنگر ،فالمینگو و اردک

دفن زبالهها خطری جبرانناپذیر
برای محیط زیست

تعییـن ضـرر و زیـان برخـی بیمهـرگان ،بـه اسـتناد

تـا حـدود  ۱۰۰درصـد افزایـش یافت و برخـی گونهها

کشف شده پرندگان مهاجر

طبانـان

وحشـی از لحـاظ مطالبـه ضـرر و زیـان و همچنیـن

برای زمستان گذرانی در

مهاجر جمعآوری و دفن

جنگلبانـان سـازمان جنگلهـا مراتـع و آبخیزداری شـود

توسـط متخلفیـن تحـت عنـوان بهـای جانـوران

تمـام گونههـا  ۵۰درصـد و در برخـی از گونههـا کـه

میانکاله بیش ازچهل

حفاظت

دربـاره خسـارات ناشـی از شـکار و صیـد غیرقانونـی

بنـد (چ) مـاده ( )۳قانـون شـکار و صیـد ،جریمـه

آن سپری میکنند.در

شـامل محیطبانـان سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و

اصلاح مصوبـه  ۳۸۰شـورای عالـی محیـط زیسـت

اقصی نقاط جهان و قطب

شمال و دریای سیبری

الیحـه وارد کردنـد کـه بـه جا نیز هسـت؛ یکـی اینکه در

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور ،در راسـتای
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مقایسـه مسـاحت دریاچـه ارومیـه با زمان مشـابه سـال گذشـته
نشـان میدهـد کـه وسـعت آن بـر اسـاس آخریـن پایـش ۴۹۴
کیلومترمربـع افزایـش یافتـه و در آسـتانه رسـیدن بـه سـه هـزار
کیلومترمربع اسـت.
رییـس دفتر اسـتانی سـتاد احیای دریاچـه ارومیه روز سهشـنبه

بــا نگاهــی بــه نقشــه تغییــرات دمــای هــوا در مــاه فوریــه در

ایــن منطقــه دارد.

در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه روند رو بـه افزایش میـزان آب

مقیــاس جهانــی متوجــه مــی شــویم کــه در اواخــر تابســتان،

لــو فیشــر ،رئیــس مرکــز بازدیدکننــدگان پــارک ملــی آبیســکو می

در ایـن حوضـه بسـته اشـاره کرد و اظهار داشـت :وسـعت دریاچه

قطــب جنــوب گرمتــر از حــد متوســط اســت ،در اســترالیا هــواد

گویــد :مــا اکنــون روبــاه قطبــی را در نواحــی باالتــر کوهســتان

در زمـان حاضـر  ۲هـزار و  ۹۶۵کیلومترمربع اسـت.

ســردتر بــوده و در اروپــا هــوا مالیــم تــر بــوده اســت .امــا در

داریــم و پاییــن تــر روبــاه قرمــز را داریــم .اگــر آنهــا بــا هــم

فرهـاد سـرخوش بـا بیـان اینکـه میـزان آب دریاچـه ارومیـه در

سراســر ســیبری و آســیای مرکــزی هــوا بطــور قابــل توجهــی

تمــاس پیــدا کننــد ،روبــاه قرمــز ،روبــاه قطبــی را از بیــن مــی برد.

حـال حاضـر به بیـش از چهـار میلیارد و یـک میلیـون مترمکعب

گرمتــر از حــد متوســط دمــا در مــاه فوریــه بــوده اســت.

در روســتای آبیســکو ،افــراد محلــی تغییراتــی را شــاهد هســتند

رسـیده اسـت ،اضافـه کـرد :حجـم آب نگیـن آبـی آذربایجـان

کارشناســان محاســبه کردهانــد کــه حــدود  ۸۵۰هــزار کیلومتــر

کــه بــه گفتــه آنهــا بــرای مردمــی کــه دورتــر در جنــوب زندگــی

نسـبت بـه سـال گذشـته یـک میلیـارد و  ۶۱۰میلیـون مترمکعـب

مربــع یــخ در قطــب شــمال و در مــاه گذشــته (فوریــه) از دریــا

مــی کننــد قابــل مشــاهده نیســت .مثــا خــط درختــان روی کــوه

افزایـش را نشـان میدهـد.

کــم شــده اســت کــه معمــوال در طــول یــک ســال ایــن مقــدار

بایــد پاییــن تــر بــود امــا هــر ســال بــا بــاال رفتــن درجــه حــرارت،

وی بیـان کـرد :تـراز فعلـی ایـن دریاچـه نیـز یکهـزار و  ۲۷۱متر

بایــد کــم مــی شــد .مقــدار یخــی کــه بــا مســاحت فرانســه و

ایــن خــط در حــال بــاال رفتــن اســت.

و  ۵۰سـانتیمتر اسـت که  ۵۹سـانتیمتر بیشـتر از زمان مشـابه

ایتالیــا برابــری مــی کنــد.

تومــاس کوهمونــن ،ســامی اســت .ســامی هــا جامعــه ای بومــی

سـال گذشـته برآورد میشـود.

نگاهــی بــه وضعیــت روســتای آبیســکو در شــمال ســوئد نشــان

در شــمال ســوئد ،نــروژ و فنالنــد هســتند .او مــی گویــد کــه هــر

وی بـا اعلام اینکـه طرحهـای مهم انتقـال آب به دریاچـه ارومیه

مــی دهــد کــه بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی میانگیــن دمــای

ســال زندگــی بــرای کســانی کــه بــه شــیوه ســنتی زندگــی مــی

طـی سـالهای آینـده بـه تدریج بـه بهرهبـرداری میرسـد ،افزود:

ســاالنه از زیــر صفــر بــه بــاالی صفــر رســیده اســت.

کننــد از جملــه پــرورش دهنــدگان گــوزن ســخت تــر مــی شــود.

تـراز دریاچـه ارومیـه در صورت بهرهبـرداری از این طرحها سـاالنه

نمــودار تغییــرات دمــا نشــان مــی دهــد کــه دمــای ســاالنه از

تومــاس کوهمونــن مــی گویــد :اینجــا چراگاههــای زمســتانی مــا

نزدیـک بـه یکمتر افزایـش مییابـد و وعـده رییسجمهوری در

ســال  ۱۹۶۰در حــال نوســان اســت امــا بــه تدریــج دمــا افزایــش

و همســایگان ماســت .امــا در ســالهای اخیــر بــه مراتــع بســیار

خصـوص نگیـن آبـی آذربایجان عملی میشـود.

یافتــه اســت و اکنــون بــه صفــر رســیده اســت.

پراکنــده تبدیــل شــده اســت.

بـه گـزارش ایرنـا طـی زمسـتان  ۱۳۹۷و بهـار  ۱۳۹۸بـه واسـطه

مطالعــه درختــان و ســنجش دمــا در ایســتگاه هواشناســی در

آب و هــوای گرمتــر بــه معنــای بــاران بیشــتر اســت کــه باعــث

افزایـش میـزان آب ورودی بـه دریاچـه ،تـراز آن طـی چنـد مـاه

صــد ســال گذشــته نشــان مــی دهــد کــه روســتای آبیســکو دو

ایجــاد گلســنگ روی زمیــن مــی شــود کــه در نتیجــه گرســنه

بیـش از یـک متـر افزایـش یافـت و امیـد زیـادی را در راسـتای

برابــر ســریعتر از ســایر نقــاط جهــان در حــال گــرم شــدن اســت.

مانــدن گوزنهــا را در پــی دارد .تومــاس مــی گویــد کــه امســال

احیـای ایـن دریاچـه ایجـاد کـرد؛ اگرچـه در ماههـای بعـدی و به

در مرکــز گردشــگری پــارک ملــی آبیســکو ،کل نمایشــگاه بــه

برخــی خانــواده هــا گــوزن هایشــان را در داخــل فنسهــا نــگاه

واسـطه کاهـش آبهـای ورودی و تبخیـر آب ،تـراز دریاچـه روند

تغییــرات در چشــم انــداز محلــی اختصــاص داده شــده اســت.

داشــتند و بصــورت دســتی بــه آنهــا غــذا مــی دهنــد بــا اینکــه می

کاهشـی داشـت ولی سـطح آن در مقایسـه با مدت مشـابه سال

ببینیــم ایــن تغییــرات چــه معنایــی بــرای گیاهــان و حیوانــان

گوینــد ایــن کار بــرای حیوانــات خــوب نیســت.

گذشـته همچنـان باالتـر بوده اسـت.
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ایرنا  -سرپرسـت معاونت پیشـگیری از وقوع جرم و امور

متعـادل خواهـد شـد و از دیـدگاه جامعـه شناسـان اگـر

ایـن مقـام قضایـی تصریـح کـرد :در موقعیـت کنونـی و

فرهنگی و اجتماعی دادگسـتری اسـتان کرمان گفت :طبق

جامعـه و محیـط ناسـالم و آسـیب زا باشـد همـه افـراد در

فضـای حـال حاضـر کشـور هـم مـردم و تـک تـک افـراد

مـاده  ۶۸۸قانـون مجـازات اسلامی تا یک سـال مجازات

این حلقه آسیب آفرین گرفتار میشوند.

جامعـه وظیفـه داریـم نسـبت بـر حفـظ حقـوق دیگـران و

حبـس برای تهدیدکنندگان بهداشـت عمومی در نظر گرفته

قویـدل افزود :برنامه های اجتماعی پیشـگیرانه و اصالحی

سالمت افراد در جامعه اهتمام ویژه داشته باشیم.

شده است.

زمانـی بـه موفقیـت میرسـد کـه جامعـه و محیـط بـا آن

وی ادامـه داد :بـه دلیـل عـدم رعایـت برخـی افـراد مـا

بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنا ،سـید مهدی قویـدل اظهار

شـرایط سـازگاری پیـدا کند لـذا ارتقاء فرهنـگ یک جامعه

همیشـه شـاهد نقـض حقـوق دیگران بـوده ایم در شـرایط

داشـت :اگـر فـردی بـا علـم و آگاهـی از بیمـاری کرونـا در

و افزایـش آگاهـی اجتماعـی در کاهـش آسـیب هـا تأثیر

کنونـی کـه ویروس کرونا نیز فراگیر شـده اسـت انتظار می

سـطح جامعـه تـردد کنـد و ناقل شـود مـی تواند مشـمول

فراوانی دارد.

رود همـه مردم و مجموعه هـا و اصناف همکاری و مراعات

این مجازات باشد.

ایـن مقـام قضایی با اشـاره بـه اینکه آحاد مـردم و افراد در

کنند.

این مقام قضایی اظهار داشـت :توسـعه پایدار و متوازن در

جامعـه بایـد نسـبت بـه حقوق خـود اطالع داشـته باشـند

قویـدل بیـان کرد:شـعار کادر درمـان همیشـه این بـوده که

هـر جامعـه اگـر همزمـان بـا بهبـود ابعـاد گوناگـون کیفیت

گفـت :شـهروندان در کنار حقوق خود تکالیفـی را نیز در برار

پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت در نظـام هـای مختلـف

زندگی باشد به رشد منتهی می شود.

جامعـه جامعـه دارند که در منشـور حقوق شـهروندی آمده

حقوقـی؛ جامعهشناسـی و روانشناسـی هـم همه معتقدند

وی ادامـه داد :افزایش آسـیب هـا اجتماعی نه تنها مانعی

اسـت کـه اگر رعایت شـود میتـوان به کاهش آسـیبهای

پیشـگیری بهتریـن و کـم هزینـه تریـن و موثرتریـن راه

بـرای توسـعه همـه جانبـه اسـت بلکه مانـع ایجـاد جامعه

اجتماعی و ارتقا حفظ حقوق شهروندی امیدوار شد.

کاهش آسیب است.

فعاالن صنعت گردشگری
کرمان را خانهنشین کرد

ایرنا  -مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان
کرمـان از خانـه نشـینی بیـش از  ۹۰درصـد فعـاالن و کارکنان صنعت
گردشـگری این اسـتان خبر داد و گفت :شـیوع این ویروس در ایام
نـوروز و فصـل پرمخاطـب گردشـگری ،ضررهـای جبـران ناپذیری به
فعـاالن ایـن صنعت وارد کرده اسـت.
بـه گزارش ایرنا ،فریدون فعالی روز سـه شـنبه در جمـع خبرنگاران با
اشـاره به اقدامات پیشـگیرانه برای جلوگیری از شـیوع ویروس کرونا
در اسـتان کرمان ،افزود :تصمیم داشـتیم در ایام نوروز  ۱۳۹۹میزبان
خوبی برای مسـافران نوروزی باشـیم ،بطوریکه سـتاد خدمات سـفر
این اسـتان از آذرماه سـال جاری به ریاسـت اسـتاندار کرمان تشکیل
و کمیتـه های آن نیز ایجاد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ویـروس کرونـا یـه عنـوان مهمـان ناخوانـده

کرمان نیز مانند همیشـه پای کار آمدند و در راسـتای اجرای مصوبات
سـتاد ملـی و اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا فعالیت هـای پیشـگیرانه را
اجرایـی کردند.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور و
اسـتان ،همـه مجبـور به رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی و جلوگیری
از برگزاری هرگونه مراسـم یا تجمع در تاسیسـات گردشـگری شـدند،
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تصریـح کـرد :در سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا مصوبات
خوبـی نیـز بـرای جلوگیری از شـیوع ایـن بیماری اتخاذ شـد.
فعالـی بـا اشـاره بـه اینکه در ابتـدای کار برگـزاری تورهـا و بازدیدهای
گروهـی گردشـگری در اسـتان کرمـان ممنـوع شـد ،بیـان کـرد :بـا
گذشـت زمـان مصوبـات محکمتـر شـد تـا جایـی کـه امـروز اماکن

بـرای افـرادی کـه رعایت نکننـد و به حقوق دیگـران تعرض
کننـد و قانـون را نقض کنند؛قانون گذار مجـازات هایی را در
نظر گرفته است
ایـن مقـام قضایـی هشـدار داد:طبـق مـاده  ۶۸۸قانـون
مجازات اسلامی تا یک سـال مجازات حبـس برای تهدید
کنندگان بهداشـت عمومی در نظر گرفته شـده اسـت یعنی
اگـر فـردی بـا علـم و آگاهـی از بیمـاری کرونـا در سـطح
جامعـه تـردد کنـد و ناقـل شـود مـی توانـد مشـمول ایـن
مجازات باشد.
قویـدل بـا اشـاره بـه اینکـه قانون گـذار تشـخیص تهدید
علیـه بهداشـت عمومـی را برعهـده وزارت بهداشـت و مراکز
بهداشـتی گذاشـته اسـت اعالم کرد :در حال حاضر نیز کادر
بهداشـت و درمان کشـور به صورت مسـتمر اعالم می کنند
حضـور شـهروندان در مجامع عمومی تهدید علیه بهداشـت
است و باید مردم دقت و رعایت کنند.

سودوکو شماره 1694
پاسخ سودوکو شماره 1693

سـجاد شـهابی رئیـس اداره فنـی و نظـارت اداره کل

کل همـکاری دارنـد کـه ایـن دغدغـه مردمـی قابـل

راهـداری و حمـل و نقل جادهای جنوب اسـتان کرمان

تقدیـر و تحسـین اسـت.او بـا اشـاره بـه وجـود ۸

گفـت :با هـدف کاهـش ورود ویروس کرونـا به پایانه

مجتمـع خدماتی رفاهـی در محورهای جنوب اسـتان

بـار جیرفـت به صورت روزانـه کامیونهای حمل و نقل

کرمـان بیـان داشـت :با توجه بـه اسـتفاده رانندگان و

کـه وارد پایانـه بـار جیرفت میشـوند توسـط کارواش

مسـافران از خدمـات ایـن مجتمعهـا بـه مدیـران

برقـی نصـب شـده در درب ورودی پایانـه بار و توسـط

مجتمعهـای خدماتـی رفاهـی تاکیـد شـده اسـت

نیروهـای فنـی ضـد عفونـی میشـوند.او افـزود :بـا

نسـبت بـه نظافـت روزانـه این مکانهـا ،ضـد عفونی و

توجـه بـه افزایـش حجـم ورود و خـروج روزانـه

ایجـاد محیـط مناسـب برای شستشـوی دسـتها با

کامیونهـا بـرای دریافـت بارنامه به پایانـه بار جیرفت

مایـع دسـت شـویی اقـدام کنند.شـهابی از رصـد و

و اسـتفاده از خدمـات پایانـه بار تشـدید عملیات ضد

بازرسـی مجتمعهـای خدماتی رفاهی بیـن راهی خبر

عفونـی در سـه شـیفت انجـام میشود.شـهابی از

داد و گفـت :بـا توجـه به شـرایط موجـود و انتقال این

تشـکیل تیمهـای ضـد عفونـی کننده دسـتی پیـاده،

ویـروس هیـچ گونـه توجیهـی نسـبت بـه شـرایط

خودرویـی و ثابـت بـرای ضـد عفونی محوطـه داخلی

بهداشـتی نامطلـوب در مجتمعهـای بیـن راهـی قابل

پایانـه بار ،سـرویسها و شـرکتها خبـر داد و افزود:

پذیـرش نیسـت و در صـورت رعایـت نشـدن شـرایط

در زمینـه ضـد عفونـی داخـل و بیـرون کامیونهـا هم

بهداشـتی نسـبت بـه جریمـه و قطـع خدمـات ایـن

جوانـان تشـکلهای مـردم نهاد بـا مجموعه ایـن اداره

مجتمعها اقدام خواهد شد.

جدول شماره 1694

شـود ،افزود :بعد از تشـکیل ستاد اسـتانی مقابله با ویروس کرونا در
کنـار دولـت و مـردم قرار گرفتیم و فعاالن صنعت گردشـگری اسـتان

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در عدالـت ترمیمـی اصـل بـر
اقدامات پیشـگیرانه اسـت؛افزود:در عدالت کیفری نیز هم

ضد عفونی کامیونهای ورودی
به پایانه بارجیرفت

موجـب شـد تمـام برنامهریزیهـای انجـام شـده بـا چالـش روبـرو

افقی

 -1جای ســر بریدن حیوان حالل گوشت
 مناســبت روز نهم محرم -2هشــتاد و یکمین سوره قرآن کریم
 از خلفای عباسی -3یک لحظه  -گوشــت تازی  -از
فرقه های خرافــی  -گفتگوی اینترنتی
 -4از زوجــات پیامبر (ص)  -رودی
مرزی در شــمال غرب کشور  -با پخش
می شــود تار و مار،پراکنده

 -5پنــدار و گمان  -حکیم یونانی -

 -10یک حرف و ســه حرف  -الیه ای از

مریض و رنجور

جو  -مرگ

 -6گل ســرخ  -گویند «در کار خیر

 -11نوعی شــیرینی  -شب های عرب -

حاجت هیچ  ...نیســت»  -بالشتکی که

از صحابــی پیامبر اکرم (ص)

برای خوش حالت نشــان دادن شانه ها،

 -12باد شــدید همراه با برف  -لباس -

از زیر به ســر شــانه ها وصل می شود

پیشوای دینی یهود

 -7جواب ســر باال  -مرواریدها -

 -13ابــر غلیــظ  -ابرار  -افلیج  -دایره

محکمه

 -14روحانی شــیعی  -نشت

 -8یازده  -خدای درویش

 -15ســوره هشتاد و سوم قرآن مجید -

 -9نویســنده روسی خالق «سرنوشت

اســب حضرت امام حسین (ع)

ما»  -شــریعت  -زوبین

عمودی

 -1از نقاط عطف شــکل گیری انقالب

تاریخی ،فرهنگی و گردشـگری و همچنین موزهها نیز در این اسـتان

اسالمی بود

تعطیـل هسـتند و اجـازه بازدیـد از ایـن اماکـن داده نمیشـود.

 -2آتش برافروخته  -از عالئم نگارشــی

وی افـزود :هـر سـال در ایـام نـوروز از هموطنـان بـرای حضـور در

 -3پرســتیدنی باطل  -جوانمرد  -از

کرمـان و گذرانـدن تعطیلات نـوروزی دعـوت میکردیـم اما امسـال

شــخصیت های ملعون حماسه کربال -

بایـد بهگونـهای دیگـر رفتـار کنیم که قطعـا این نیز در راسـتای منافع

آب بینی

عمـوم مـردم اسـت .مدیرکل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایع

 -4گــرد رنگی تزئینی  -مدفن امام

دسـتی اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد :اسـتان کرمـان در شـرایط فعلی

علی (ع)

تحـت هیچ شـرایطی پذیـرای مهمانان نـوروزی نخواهد بـود و مراکز

 -5شــعر آهنگین سوگواری  -فیلسوف

اقامتـی اسـتان مسـافر پذیـرش نمیکنند.فعالـی با اشـاره بـه اینکه

شــهیر هلندی  -جهان

امروزه صنعت گردشـگری محور توسـعه بسـیاری از کشورهای دنیا و
یـک صنعت پاک اسـت ،گفـت :کرمان بیشـترین آثـار تاریخی ثبت

 -6بازی کامپیوتری  -فرشــته شیپور

جهانـی را در سـطح کشـور دارد کـه هـر یـک از این آثـار میتواند یک

زن  -باستانی

منطقـه را متحـول کند.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع

 -7واحد ســطح  -نشانه قرآنی -

دسـتی اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه شـیوع ویروس کرونا صنعت

اشکال

گردشـگری دنیـا را با مشـکالت زیـادی روبـهرو کرده اسـت ،تصریح

 -8جایی میان دوزخ و بهشــت  -برای

کرد :اما متاسـفانه بیشـترین صدمه اقتصادی را صنعت گردشـگری

خسیس خشک است!

ایـران متحمـل شـده زیـرا شـیوع این ویـروس در فصـل پرمخاطب

 -9غیر از خدا  -اســلحه کمری -

گردشـگری قرار گرفته اسـت.

تقدیراستاندارکرمان ازاقدامات

ارتش درجنوب شرق کشور
خبر

محمدجـواد فدائی در حاشـیه آغاز رزمایش
لبیـک یـا خامنـهای ارتش در جنوب شـرق
کشـور در گفتوگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در
کرمـان اظهـار داشـت :مقـام معظـم رهبری

در  22اسـفند امسـال فرمانـی را بـه فرماندهـی سـتاد ارتـش جمهـوری
اسلامی ابلاغ کردنـد تـا ارتش هـم برای مقابله بـا کرونا در کشـور فعال
شـده و همـکاری خـود را آغـاز کند.
وی ادامـه داد :در ایـن راسـتا فرماندهـی قرارگاه منطقهای جنوب شـرق
ارتش  25اسـفندماه ماه مقدمات این رزمایش را در منطقه فراهم کرده
و مـا امـروز شـاهد آغـاز رزمایـش لبیک یـا خامنـهای ارتـش در جنوب
شـرق کشـور هستیم.اسـتاندار کرمـان بـا تشـکر از اقدامات انجام شـده
توسـط ایـن قـرارگاه در منطقـه عنـوان کـرد :به همـت قـرارگاه منطقهای
جنـوب شـرق ارتـش  9ایسـتگاه غربالگـری و ارزیابی بیمـاران کرونا در
کرمـان و هشـت ایسـتگاه در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان راهاندازی
شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه بـا مراجعه به ایـن ایسـتگاهها وضعیت
افراد بررسـی شـده و در صورتی که مشـکلی نداشـته باشـند توصیههای
آموزشـی بـه آنهـا ارائـه میشـود ادامـه داد :در صورتـی کـه مراجعـان در
مراحـل مقدماتـی این بیماری باشـند قرنطینـه و در صورتی که مشـکل
حـادی داشـته باشـند به بیمارسـتان هدایت میشـوند.

غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه کارون ،بالفاصله با دستورات الزم ،عوامل و افرادی که با چندین دستگاه کامیون و بیل مکانیکی
مشغول تخریب و برداشت خاک از بستر رودخانه کارون بودند ،شناسایی و چهار نفر از آنها دستگیر و بازداشت شدند.

بیتوجهی به توصیههای بهداشتی تا یک سال حبس دارد

کرونا بیش از  ۹۰درصد

حجتاالسالم و المسلمین صادق مرادی :بر اساس گزارشات واصله به دستگاه قضایی خوزستان مبنی بر تخریب و برداشت

021-88019846
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کرمان

دستگیری دزدان خاک رودخانه کارون در اهواز

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند
رسـمی برابـررای شـماره98/02/10-139860319091000374هیات اول موضـوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض
متقاضـی اقای جواد حمزه فرزند خوبیاربشـماره شناسـنامه 33صـادره ازعنبراباد
درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ نخیالتـی ومرکباتی به مسـاحت
2605/32متـر مربـع پلاک  -فرعـی از -33اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از
پلاک -33اصلـی قطعه یک واقـع دراراضی امیراباد کت گـرگ بخش 45کرمان
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای درویـش بیدشـکی محـرز گردیده اسـت .لذا
بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتـراض خود را
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت
صـادر خواهدشـد /.م الـف -2426:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/12/14:تاریخ
انتشـارنوبت دوم 98/12/28:
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده
 ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319012003312هیـات
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم حکیمـه نبـوی مکـی آبـادی
فرزنـد اکبـر بشـملره شناسـنامه  4012صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یک
قطعـه راهـرو جهـت الحـاق بـه ملـک مجـاور بـه مسـاحت  24/87مترمربع
پلاک  10فرعـی از  2313اصلـی واقـع در بخـش  35کرمـان بـه ادرس

مفقـودی

ســند کمپانــی ســواری رانــا رنــگ

ســفید مــدل  1395بــه شــماره موتور

ضمیر داخلی!

 -12در دســت داور بجویید  -طایفه ای

 -14صلیب  -ســازمان جاسوسی

 -10طاقــت و تحمل  -هتاکی -

از مغول

اسرائیل

پیرامون

 -13درخت زبان گنجشــک  -بیماری

 -15شــهادت این مبارز انقالبی را به نام

 -11امانــت دار  -جهنم  -طول مدت

ناشــی از کمبود نیاسین  -واحد

روز وحدت حوزه و دانشــگاه نامگذاری

یک فرآیند

سنجش ســرعت هواپیما  -سنگریزه

کرده اند

فراخوان نوبت اول
اعضا شرکت تعاونی مسکن مهربازنشستگان

کشوری شماره  ۲کرمان به شماره ثبت ۹۶۳۹
و شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۵۴۹۶۸

 163B0241623و شــماره شاســی

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای

پــاک ایـران  445 – 16ل  18مفقود

جهــت تکمیــل مــدارک پرونــده عضویــت

 NAAU01FE9GT137241و شــماره
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
میباشــد .قــم

شــرکت تعاونــی مــی رســاند ضروریســت

و کنتــرل میــزان واریــزی و ســهم آورده
خــود بــه دفتــر شــرکت تعاونــی بــه آدرس
شــهرک مطهــری بلــوار کرامــت شــمالی

جنــب تعاونــی غلــه مراجعــه نماییــد.
سـیرجان خیابـان خواجـه نظـام الملـک نرسـیده بـه پنـج طبقـه خریـداری
از مالـک رسـمی خانـم رخسـاره عربـی مکـی ابـادی محـرز گردیـده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .م/
الـف -669تاریـخ انتشـار نوبـت اول دوشـنبه-1398/12/13 :تاریـخ انتشـار
نوبـت دوم دوشـنبه1398/12/28 :
محمد ارمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه،

شــرکت تعاونــی هیچگونــه مســئولیتی در

قبــال اعضــا ،جهــت تخصیــص و معرفــی
بــه بانــک و واگــذاری واحدهــای پروژههــا

(فــاز اول و دوم ) نخواهــد داشــت.

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی

•

نوبت دوم

مناقصه شماره 98-10:

فراخــوان جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی
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 طریق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری فراخوان
شــامل دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد
شــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبت
نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ
98/12/26مــی باشــد.اطالعات و اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه قابــل
دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت  19مورخ99/1/7
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  19مورخ 99/1/19
زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10مورخ99/1/20
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار :کــرج -مهرشــهر-بلوار امــام
خمینی(ره)-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان -شــرکت ســهامی آب منطقــه
ای البــرز -کــد پســتی -3186717598تلفــن02633332300 -310-320
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه:مرکز
تمــاس  021 ،27313131دفتــر ثبــت نــام 88969737:و 021- 85193768
1960

شرکت آب منطقه ای استان البرز

پیام
استان ها

10003432117834

لغو مرخصی و ماموریت مدیران اصفهانی تا اطالع ثانوی

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

عباس رضایی ،با ابالغ بخشنامهای اعالم کرد :با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای کنترل و
پیشگیری از این بیماری و لزوم ارائه خدمات ضروری و فوری توسط مدیران و مسئوالن دستگاههای اجرایی ،بدین وسیله
م میشود.
مرخصی و ماموریت تمام مدیران در همه سطوح تا اطالع ثانوی لغو و حالت آماده باش کامل اعال 

021-88019846

چرا آزمایش کرونای برخی بهبودیافتگان مثبت میشود؟
یکسـان نبـودن ترتیـب توالـی ژنـوم ویروسهـای اولیـه

از بیمـاران مرخـص شـده از بیمارسـتانها همچنـان ویروس

دوز عفونـت آلـوده شـدند و یکـی از میمونهـا بهعنـوان گروه

و بعـدی کـه در یـک بیمـار گـردش میکنـد ،بیانگـر ایـن

را حمـل میکننـد و مـوارد مشـابه در ژاپـن و کـره جنوبی نیز

کنتـرل تحـت درمـان قـرار گرفـت .امـا در هیچکـدام میـزان

اسـت کـه ویـروس بهانـدازه کافـی جهشیافتـه اسـت تـا از

گزارششـده است.دانشـمندان تغییـر وزن ،دمـا و میـزان

ویـروس و افزایش تکثیر ویروسـی مشـاهده نشـد.

آنتیبادیهـای بیمـار فـرار و یـک عفونـت دوم ایجـاد کنـد.

ویـروس در گلـو و مدفـوع میمونهـای مبتلا بـه کوویـد19-

محققـان گفتنـد :ازآنجاکـه پادتـن مورداسـتفاده در

بـه گـزارش چاینـا دیلـی ،ایـن تحقیق توسـط آکادمـی علوم

مشـاهده کردنـد .وزن سـه میمـون کاهـش و عالئـم بالینـی

خنثیسـازی کـه در آزمایـش حیوانـات یافـت میشـود بـا

پزشـکی چیـن انجامشـده اسـت و نتایج آن نشـان میدهد

دیگـری نشـان دادنـد .اما میـزان ویروس در همـه میمونها

بیماران بهبودیافته قابلمقایسـه اسـت ،این نتایج پیامدهای

کـه در بـدن میمونهـا آنتیبـادی خنثیکننده بعـد از عفونت

پـس از رسـیدن بـه اوج در روز سـوم ،کاهش طبیعی داشـت

مهمـی در تولیـد واکسـن خواهـد داشـت.

اولیـه ایجادشـده اسـت.محققان اظهـار کردنـد :اگر سیسـتم

و تعـداد آنتیبادیهـا بهطـور پیوسـته در هفتههـای بعـدی

دانشـمندان عفونت مجدد در بیماران را به علت عدم درسـتی

ایمنـی بـدن بیمـاران بهانـدازه کافـی آنتیبادی خاصـی برای

افزایـش یافتند.دانشـمندان سـپس یکـی از چهـار میمون را

آزمایشهـای قبلـی و یـا بـه دلیـل اینکـه بیمـار دوره طوالنی

مقابلـه بـا کووید19-ایجـاد کند ،ممکن اسـت بیمـاری دوباره

بـرای مطالعـه تکثیـر ویروس و گسـترش ویـروس قرنطینه

بیماری را پشـت سـر گذاشـته بیان کردند.

بـه آنان سـرایت نکنـد .البته آزمایـش دوباره تعـداد زیادی از

کردنـد و بـه طـور مـداوم سـه مـورد دیگـر را ردیابـی کردند.

پروفسـور جیـن دونـگ یـان ،ویـروس شـناس مولکولـی از

بیمـاران بعـد از بهبـودی مثبت اعالم شـده اسـت.

بیستوهشـت روز پـس از عفونـت اولیه ،سـه میمـون بهبود

دانشـکده پزشـکی لـی کا شـینگ هنگکنگ گفـت" :عوامل

مرکـز کنتـرل بیماریهـای محلـی در یـک کنفرانـس

یافتنـد و عالئـم کاهشیافته و آزمایش آنتیبادی اختصاصی

مختلفـی میتواننـد در عملکـرد نادرسـت آزمایـش دخیـل

مطبوعاتـی گفت :تنها در اسـتان گوانگدونگ چیـن 14 ،درصد

مثبـت بـود.از ایـن سـه میمـون ،دو میمـون دوبـاره بـا همان

باشـند کـه ازجمله میتوان بـه کیفیت کیت آزمایـش و نحوه

کرمان
نبود مورد مثبت کرونا به معنای

سایه شایعات بر آرامگاه متوفیان کرونا

بـه بیمارسـتان اسـت.
وی تأکیـد کـرد :افـرادی کـه در
شهرسـتانهای دیگـر هسـتند در ایـام
عیـد مسـافرت بـه راور را کنسـل کننـد.
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان راور
افـزود :از امروز از طریق مرکز بهداشـت
مراجعـه خانه بـه خانه بـرای مریضها
بـا مشـکالت تنفسـی را آغـاز میکنیم.

آنتیبادیهـای بیمـار فـرار و یـک عفونـت دوم ایجـاد کنـد.
بنابرایـن ،محققـان پیشـنهاد میکننـد کـه اصلاح بیشـتر
تکنیکهـای تشـخیصی ،نظـارت بـر آنتیبادیهـا و آزمایش
نمونههـا از دسـتگاه تنفسـی تحتانـی بـرای درمـان عفونـت
کووید19-ضـروری اسـت.

شــبکههای

براســاس آخریــن آمــار تاکنــون

بیمــاری کرونــا هــم مشــکلی وجــود

 ۱۲نفــر بــر اثــر بیمــاری کرونــا در

نــدارد و بــا توجــه بــه نظــر اداره بهداشــت

نــه تنهــا خاطــر بازمانــدگان را مــیآزارد

روی اجســاد مبتــا بــه ویــروس کرونــا

خراســان جنوبــی فــوت کــرده انــد کــه

در همیــن آرامســتان دفــن میشــوند.

جنوبــی بــه ویــروس کرونــا گفــت:

بلکــه ایــن موضــوع و آشــفتگی ناشــی

حکایــت میکننــد ،بعضــی از فیلمهــا

هفــت مــورد از ایــن متوفیــان مربــوط

سرپرســت

آرامســتان

متاســفانه تعــداد فوتیهــای مبتــا بــه

از آن میتوانــد در شــرایط حســاس

منتســب بــه قبرهــای گروهــی اســت

بــه بیرجنــد و پنــج نفــر شهرســتان

شــهرداری بیرجنــد گفــت :تاکنــون ۶

کرونــا در اســتان بــه  ۱۲مــورد افزایــش

کنونــی بــه امنیــت روانــی و آرامــش

و در برخــی شــایعات روایــت شــده

طبــس هســتند.

نفــر از بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کرونــا

پیــدا کــرده کــه از ایــن تعــداد هفــت

جامعــه لطمــه بزنــد.

کــه ایــن متوفیــان غســل و کفــن

بــرای همین ســراغ سرپرســت ســازمان

در آرامســتان بیرجنــد دفــن شــدهاند.

نفــر مربــوط بــه شهرســتان بیرجنــد و

فضــای مجــازی در ایــن شــرایط

نمیشــو ند .

آرامســتان شــهرداری بیرجنــد رفتیم.

وی افــزود :مراســم تشــییع و ختــم

پنــج نفــر شهرســتان طبــس اســت.

بســتر مناســبی بــرای ســرعت انتشــار

رهبــر معظــم انقــاب در پاســخ بــه

محســن کدخــدا گفــت :تمامــی مراحــل

بــرای افــرادی کــه بــر اثــر کرونــا

محمــد دهقانــی فیروزآبــادی بیــان

شــایعات و اخبــار غیرموثــق اســت و در

اســتفتائی دربــاره انجــام غســل و کفــن

غســل ،کفــن و دفــن متوفیــان بیمــاری

فــوت میکننــد برگــزار نمیشــود و

کــرد ۲ :فوتــی جدیــد  ۲فــرد  ۹۴ســاله

شــرایطی کــه برخــی خانوادههــا داغــدار

بــر میتــی کــه براثــر ویــروس کرونــا

کرونــا براســاس اســتفتاء مقــام معظــم

جنــازه از همــان محیــط غســالخانه تــا

و  ۹۱ســاله هســتند.

جانباختــگان ویــروس کرونــا هســتند

فــوت کــرده ،فرمودنــد کــه مجــرد ابتالی

رهبــری و بــا حضــور ناظــران شــرعی و

نزدیکتریــن محیــط محــل دفــن بــه

وی پیــش از ایــن دربــاره نگرانیهــای

پخــش کلیــپ یــا اخبــاری درخصــوص

بــه ایــن بیمــاری ،موجــب ســقوط

نماینــدگان بهداشــت انجــام میشــود.

وســیله آمبوالنــس حمــل میشــود و

موجــود در فضــای مجــازی بــرای

نحــوه تشــییع و تدفیــن متوفیــان

احــکام واجــب مربــوط بــه میــت

وی بــا بیــان اینکــه یــک دســتگاه

از آنجــا افــراد درجــه یــک بــه صــورت

تدفیــن کســانی کــه بــا تشــخیص

نمکــی بــر زخمهــای جامعــه اســت

نمیشــود و بایــد حداقــل واجــب در

آمبوالنــس ویــژه بــرای متوفیانــی کــه

محــدود حضــور دارنــد کــه در همانجــا

کرونــا فــوت کردهانــد نیــز گفــت:

و از لحــاظ روانــی نیــز تهدیــد مهمــی

مــورد غســل ،حنــوط ،کفــن ،نمــاز میــت

بــر اثــر کرونــا و شــبه ایــن بیمــاری

مراســم نمــاز میــت انجــام میشــود.

احتــرام فــرد فــوت شــده بایــد رعایــت

کدخــدا گفــت :ارتفــاع قبــر هــم  ۲متــر

شــود و بــا احتیــاط الزم اجــازه غســل و

بایــد باشــد و در تمــام مراحــل دفــن

کفــن داده شــده اســت.

نماینــده بهداشــت حضــور دارد.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی

رســانهها

و

ورودیهـا کار بسـیار سـختی اسـت
امـا تـا حـدودی انجـام میشـود.وی
یکـی از مشـکالت کنتـرل ورودیهـا را
کمبـود نیـروی انتظامـی اعلام کـرد و
گفـت :قـرار شـد از طریـق بسـیج ایـن
کمبـود جبـران شود.پیشـگویی گفـت:
محـل قرنطینـه در ورودی وجـود ندارد،

اســت افــزود :ایــن آمبوالنــس

مشـکالت تنفسـی دارند به بیمارستان
ارجـاع داده میشـوند.
وی در مـورد روسـتاها نیـز گفـت:

ســازمان

وی بــا بیــان اینکــه قطعــه خاصــی

بیرجنــد افــزود :ولــی در ایــن مراحــل

بــرای متوفیــان کرونــا در نظــر گرفتــه

از محلولهــای ضــد عفونــی ویــژه

نشــده اســت اضافــه کــرد :اگــر کســی

اســتفاده میشــود و پــس از اینکــه

قبــری پیــش خریــد داشــته باشــد

جســد در کاورهــای مخصــوص گذاشــته

در همانجــا دفــن میشــود وگرنــه در

شــده ،داخــل و بیــرون آن بایــد ضــد

بلــوک یــک آرامســتان بیرجنــد کار دفــن

عفونــی شــود و عمــق قبــر هــم بایــد ۲

انجــام میگیــرد ولــی ســعی میشــود

متــر باشــد کــه بیشــتر از حــد معمــول

بــه انــدازه یــک یــا  ۲قبــر بــا ســایر قبور

اســت.

فاصلــه وجــود داشــته باشــد.

وی گفــت :ایــن متوفیهــا را در

آرامســتان

قبرســتانهای عــادی میتــوان دفــن

شــهرداری بیرجنــد گفــت :بــرای افــراد

کــرد و مشــکلی از ایــن جهــت ندارنــد

عــادی کــه فــوت مــی شــوند هــم در

لــذا حرمــت فــرد متوفــی هــم بایــد

فضــای بــاز مراســم تشــییع برگــزار

رعایــت شــود.

سرپرســت

از مـوارد بررسـی کسـانی کـه تـب یـا

ســازمان

میکننــد و معمــوال بــه بازمانــدگان

بهصـورت

خودجـوش بیماریابـی توسـط مرکـز
بهداشـت در حـال انجـام اسـت.

متوفیها را در قبرسـتانهای عادی میتوان دفن کرد و مشـکلی از این جهت ندارند لذا حرمت فرد متوفی
هم باید رعایت شود.

اجرای طرح مراقبت از شیوع کرونا

در بین معتادان پر خطر استان مرکزی

عکس :ایسنا

معـاون امـور پیشـگیری بهزیسـتی اسـتان مرکـزی از اجـرای طـرح مراقبـت
از معتادیـن پـر خطـر در برابـر شـیوع کرونـا خبـر داد.مهنـاز سـاالروند در اینبـاره
افـزود :بـا توجـه به شـرایط ویژه ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا ایـن معاونت به
منظـور اجـرای برنامه های پیشـگیرانه و مراقبـت از معتادین پر خطـر در قالب 4
تیـم سـیار در حاشـیه هـای شـهرها و پاتـوق ها حضـور یافتـه و به ارائـه خدمات
مـی پـردازد.وی اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه شـروع ایـام نـوروزی و در خلال ایـن
طـرح ،آمـوزش بـه این افـراد در ارتباط با بیمـاری کرونا داده می شـود ،همچنین
آمـوزش هـای الزم بـرای رعایـت نـکات بهداشـتی برای پیشـگیری ارائـه و توزیع
بسـته هـای بهداشـتی ،مـواد شـوینده ،ماسـک و توزیـع مـواد ضدعفونـی کننده
دسـت به تعداد  450بطری  120سـی سـی و توزیع مواد ضدعفونی کننده سـطوح
بطـور مسـتمر دو هـزار بطری  1.5لیتـری و هزار بطری یک لیتـری در محالت پر
خطـر و گنـد زدایی و ضدعفونـی پاتوق کارتن خوابها و معتادین به طور مسـتمر
انجـام میشود.سـاالروند بـا بیـان اینکـه همزمـان با شـروع ایـام نـوروزی فرایند
خدمـت رسـانی بـه ایـن گروهها همچنـان ادامه خواهد داشـت افـزود  :در اجرای
ایـن طـرح افـراد آمـوزش دیـده تیم هـای سـیار در مراکـز تجمعـی و پاتوقهای
افـراد حضـور پیـدا کـرده و این خدمـات را ارائه مـی کنند.
معـاون امـور پیشـگیری در پایـان افـزود :در ایـن مراجعات اعضای تیم سـیار در
وهلـه اول در راسـتای تشـویق و ترغیـب معتادیـن بـه منظـور مراجعـه بـه مراکز
گـذری تلاش خواهنـد کرد.

اسـت کـه ویـروس بهانـدازه کافـی جهشیافتـه اسـت تـا از

اشــاره بــه ابتــا  ۱۰۷نفــر در خراســان

تلقــی میشــود.

شهرسـتان راور تصریـح کـرد :کنتـرل

کنترل اسـت.

بیمـار گـردش میکند.اگـر آنهـا یکسـان نباشـند بیانگـر این

بیرجنــد شــامگاه دیــروز (دوشــنبه) بــا

و دفــن انجــام گیــرد.

هسـتند.مدیر شـبکه بهداشـت و درمان

روسـتا نیز توسـط افـراد بومـی در حال

توالـی ژنـوم ویروسهـای اولیـه و بعـدی اسـت کـه در یـک

وی تصریــح کــرد :بــرای دفــن متوفیــان

ورودی شهرسـتان راور از  ۳ورودی

سـعید پیشـگویی افـزود :ورودی ایـن

لیـن توضیـح داد کـه بهتریـن راه بـرای اثبات مجـدد ،ترتیب

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی

کرمان یزد و خراسـان در محل مسـتقر

در روسـتای

گذاشتند".

طــور کامــل ضــد عفونــی میشــود.

پیشـگویی گفـت :تیمهـای کنتـرل

فیضآبـاد

نشـده بلکه این بیماران دوره طوالنیتر عفونت را پشـت سـر

محیــط غســالخانه پــس از اســتفاده بــه

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان

عالئـم خفیـف و مراجعـه نکـردن افراد

بیـن رفتـه و دوباره برگشـته اسـت .امـا واقعا ویـروس پاک

در امــور خیــر هزینــه کننــد.

مبتــا بــه کرونــا در هفتههــای اخیــر

نبـودن مـورد مثبـت عـدم مشـاهده

اسـت.لین گفـت" :بنابرایـن بـه نظـر میرسـد که ویـروس از

خــودداری کننــد و مبالــغ مــورد نظــر را

منتســب بــه نحــوه تدفیــن متوفیــان

پیشـگویی ادامـه داد :یکـی از دالیـل

احتماال سـطح ویروس از زیر آسـتانه شناسایی کاهش یافته

و

برخــی

در شهرسـتان نیسـت.دکتر سـعید

آلـرژی و بیماریهـای عفونـی اظهـار کـرد :در زمـان آزمایش

فــوت کردهانــد در نظــر گرفتــه شــده

اجتماعــی اخبــاری از پاشــیدن آهــک

مثبـت کرونـا در راور نبـوده امـا ایـن

معـاون تحقیقـات بالینـی و پروژههـای ویـژه موسسـه ملـی

از حضــور در محــل مــزار بســتگان

وضعیت سفید درراورنیست

موضـوع بـه معنی عدم وجـود ویروس

جمـعآوری و ذخیـره نمونـه اشـاره کرد.دکتـر کلیفـورد لیـن،

بــه خصــوص در پنجشــنبه آخــر ســال

انتشــار برخــی اظهــارات و ویدئوهــا

شهرسـتان راور گفـت :تاکنـون مـورد
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نجات باکالن های مسافر شمال
چندیـن روز از خبـر مـرگ بیـش از ۱۳

شهرسـتان سـیرجان اطلاع مـی دهنـد.

هـزار پرنـده ی مهاجـر در تـاالب میانکالـه

عابـد کوهپایـه دامپزشـک و مسـئول

مـی گـذرد و اخبـار اضافه شـدن بـه تعداد

کلینیـک دامپزشـکی حیـات وحـش

فالمینگـو هـای صورتـی فـام تلـف شـده

سـیرجان کـه اولیـن کلینیـک دامپزشـکی

بیـن اخبـار کرونـا ویـروس نادیـده گرفته

حیـات وحـش جنوب شـرق کشـور اسـت

می شـود.

بـه همراه علـی اکبر رسـولیان رییس اداره

امـا میـان اخبـار تلـخ پایـان سـال خبری

حفاظت محیط زیسـت سـیرجان ،اعضای

مبنـی بـر رهاسـازی پرنـدگان مهاجـر

انجمـن رفتگران طبیعت سـیرجان و گروه

مناطـق سردسـیری کشـور شـنیده شـد.

کوهنـوردی همنـورد در محـل حاضـر مـی

در آخریـن دوشـنبه سـال ۹۸تعـداد

شـوند و موفـق بـه زنـده گیـری بیـش از

زیـادی از پرنـدگان آبـزی توجه مسـئوالن

۵۰قطعـه از ۷۲قطعـه پرندگان می شـوند.

کارخانـه ی کفـه نمک سـیرجان را به خود

بـه گفتـه عابـد کوهپایـه ایـن پرنـدگان

جلـب مـی کنـد و آنهـا بـه محیط زیسـت

مهاجـر از گرمسـیر بـه مقصـد شـمال

ایجاد تونل استریلیزاسیون

در فرودگاه یزد برای اولین
بار در کشور

تاکنــون  ۹شهرســتان از  ۱۱شهرســتان

توصیــه میشــود کــه از اطــاع رســانی

اســتان درگیــر بــا کرونــا شــدند.

گســترده خــودداری کننــد لــذا در زمــان

ویــروس کرونــا کــه مــاه دســامبر

بســیار کوتــاه تشــییع انجــام میشــود.

گذشــته از چیــن شــیوع یافــت ،تاکنــون

وی از شــهروندان خواســت بــرای

بــه بیــش از  ۱۵۰کشــور دنیــا ســرایت و

جلوگیــری از انتشــار ویــروس کرونــا

 ۳۱اســتان ایــران را درگیــر کــرده اســت.

یــک شــرکت فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
یــزد بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،بــرای اولیــن
بــار در کشــور اقــدام بــه ایجــاد سیســتم هوشــمند تونــل
استریلیزاســیون در فــرودگاه یــزد کــرد.
«مهــدی ابویــی» مدیــر عامــل ایــن شــرکت فنــاور در
رابطــه بــا طراحــی و تولیــد سیســتم هوشــمند تونــل
استریلیزاســیون ،گفــت :ایــن تونــل بــرای اولیــن بــار در
کشــور توســط شــرکت مهرنــگار مســتقر در پــارک علــم
و فنــاوری یــزد بــرای فــرودگاه شــهید صدوقــی ایــن
اســتان ســاخته شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از مشــکالت کادر درمانــی
کــه در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در کشــور
فعالیــت مــی کننــد ،ضدعفونــی کــردن تجهیــزات و
فضاهــای آلــوده بیمارســتانی اســت ،گفــت :دســتگاه
تولیــدی ایــن شــرکت ،آمبوالنسهــا ،اتاقهــای عمــل،
ورودی و اتاقهــای بیمارســتان و ســایر اماکــن را
ضدعفونــی میکنــد.
ابویــی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد
ایــن دســتگاه ،گفــت :مهــم تریــن مزیــت ایــن دســتگاه
ســرعت بــاال و مصــرف پاییــن مــواد ضدعفونــی کننــده
اســت.
وی افــزود :دســتگاه ضدعفونــی کننــده ،مصــرف مــاده
را بســیار پاییــن آورده و آن را بــه ذرات یــک میکــرون
تبدیــل میکنــد بــه طــوری کــه کل فضــا بــه حالــت مــه
در میآیــد.
مدیــر عامــل ایــن شــرکت فنــاور بــا بیــان ایــن کــه ایــن
دســتگاه حــدود چهــار ســال اســت کــه از روی نمونــه

کشـور هسـتند که احتمـاال از هرمزگان به

خارجــی بومــی ســازی شــده اســت ،گفــت :نمونــه

سـمت شـمال مـی رونـد و در مسـیر بـه

بومیســازی شــده ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی از

آبگیـر کفه ی نمک سـیرجان رسـیده اند

جملــه قیمــت پاییــن تــر و کیفیــت باالتــر نســبت بــه

و بـرای اسـتراحت گرفتـار آب های شـور

نمونــه خارجــی دارد.

ایـن آبگیـر شـده انـد.

وی از تقاضــای بــاال بــرای خریــد ایــن دســتگاه توســط

کوهپایـه افـزود نـام ایـن پرنـدگان

بیمارســتانها و نقــاط درگیــر آلودگــی ویــروس کرونــا

بـاکالن کـه نوعـی پرنـده آبـزی و ماهـی

در کشــور خبــر داد و گفــت :ایــن شــرکت ،اولیــن و

خـوار اسـت.پرندگان بـا آب شـور دچـار

تنهــا تولیــد کننــده سیســتم هوشــمند استریلیزاســیون

مسـمومیت شـده بودنـد کـه بـا تیـم

و ضدعفونــی صنعتــی محیــط در کشــور اســت.

همـراه اقـدام بـه زنـده گیری،شسـت و

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی پــارک

شـو و درمـان از طریق تزریـق دارو کردیم

علــم و فنــاوری یــزد ،ابویــی تصریــح کــرد :در حــال

و خوشـبختانه توانسـتیم جان ۵۰قطعه را

حاضــر بیمارســتان دکتــر رهنمــون در یــزد و چنــد

نجـات دهیـم و بـا بهبـودی کامل در سـد

بیمارســتان خــارج از اســتان را تحــت پوشــش قــرار

تنگوئیـه رهـا کنیم.ایـن پرنـدگان احتماال

دادیــم و ســعی داریــم تولیــد خــود را در ایــن زمینــه

در یکـی دوشـب آینـده سـیرجان را بـه

متمرکــز کــرده و بــاال ببریــم.

مقصدشـان تـرک میکننـد.

گالیه اهالی روستای هوتک از بیآبی
کرمان
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چنــد روز قبــل پیامــی از

بـرای پیگیــری ایــن موضــوع ،خبرنــگار کرمــان نــو سـراغ

طــرف یکــی از مخاطبــان

بخشــدار شــهر چتــرود رفــت و موضــوع را پیگیــری کــرد.

بــه دســت مــا رســید کــه از

حــاج غنــی بخشــدار چتــرود در مــورد کمبــود آب روســتای

کمبــود آب روســتای هوتــک

هوتــک بــه کرمــان نــو گفــت :اصــا چنیــن مســئلهای

ابــراز نارضایتــی میکــرد .روســتایی کــه در کرمــان بــه

صحــت نــدارد و مــا در روســتای هوتــک در حــال حاضــر

تعزیهخوانــی مشــهور هســت و هــر ســال ایــام محــرم

مشــکل کمبــود آب نداریــم .

مــردم بــرای دیــدن تعزیــه بــه ایــن روســتا میرونــد.

حــاج غنــی در ادامــه گفــت :ســال گذشــته در ایــن روســتا

متــن پیــام بــه ایــن شــرح اســت :آب روســتای هوتــک

کمبــود آب وجــود داشــته ،کــه خوشــبختانه ایــن مشــکل

از بخــش چتــرود بــه دلیــل ســوختن پمــپ اصلــی چــاه

را امســال نداریــم و یــه چــاه جدیــد هــم در حــال حفــر

آب قطــع شــده و آب شــربی کــه از قنــات شــاه مــردان

اســت.

کــه متعلــق بــه ایــن روســتا اســت و از روســتای معــز آبــاد

بخشــدار چتــرود گفــت :کســی کــه ایــن حــرف را بیــان

رد میشــود ،بــه دلیــل اینکــه آنجــا آب را بــرای آبیــاری

کــرده بایــد براســاس مســتندات صحبــت کنــد.

باغهایشــان مصــرف میکننــد باعــث کمبــود فشــار آب در

وی در پایــان عنــوان کــرد :مــردم هــم بایــد بیشــتر بــه الگو

ایــن روســتا شــده اســت .لطفــا پیگیــری کنیــد.

مصــرف آب خــود توجه داشــته باشــند.

 ۱۱نفر درپی تجمع غیرقانونی در اطراف حرم حضرت
معصومه (س) دستگیر شدند
بــه گــزارش روز سهشــنبه

شدهاســت.روز گذشــته گروهــی از افـراد بــه بهانــه اعتراض

مرکــز خبــر حــوزه ،حجــت

بــه بســته شــدن درهــای حــرم مطهــر حضــرت فاطمــه

االســام والمســلمین حســن

معصومــه(س) بهعنــوان بخشــی از اقدامهــای جلوگیــری

غریــب پیرامــون ایــن موضــوع

از افزایــش شــروع ویــروس کرونــا در قــم ،مقابــل یکــی

اظهــار داشــت ۱۱ :تــن از افـراد کــه بابــی حرمتــی حریــم

از درهــای حــرم مطهــر تجمــع کردنــد و تعــدادی از آنــان

مبــارک کریمــه اهــل بیــت(س) را شکســتند ،دســتگیر و

نیــز در اقدامــی حرمتشــکنانه بخشــی از یکــی از درهــا را

همچنــان در بازداشــت بــه ســر میبرنــد.وی افــزود :ایــن

شکســته و وارد حــرم شــدند.تعطیلی موقــت حــرم مطهــر

افـراد بــا هتــک حرمــت آســتان مقــدس قصــد داشــتند

حضــرت معصومــه(س) و مســجد مقــدس جمکـران روز

بــا توســل بــه زور و شکســتن درب هــای ورودی حــرم وارد

گذشــته در قالــب یــک بیانیه مشــترک از ســوی اســتاندار

حــرم مطهــر شوند.دادســتان قــم یادآورشــد :بــا تصویــب

قــم و تولیتهــای حــرم مطهــر حضــرت معصومــه(س) و

ســتاد ملــی مبــارزه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا درب هــای

مســجد جمکـران بهمنظــور همراهــی بــا رونــد مقابلــه بــا

حــرم مطهــر از دیــروز بــه روی زائــران ومجــاوران بســته

شــیوع بیشــتر ویــروس کرونــا اعــام شــد.
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گذشته ها گذشته،

رادیو

در ایام نوروز از شبکه  4سیما

پخش میشود.

آینده هم معلوم نیست چی میشه

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

شــماره پیاپــی 1694

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی

اداری  :راضیه زنگی آبادی،

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

دانایی توانایی

بدون حرف اضافه

کتاب

رادیو نمایش در برنامه دانایی توانایی

سروده علی پارسای جم توسط

نشر آثار برتر منتشر شد.

مسابقه مجازی کتابخوانی برگزار میکند.

پس بهتره فکر االن باشیم.

آگهی مزایده شماره /91الف98-12/

نوبت اول

آگهی مزایده شرکت آب و فاضالب استان کرمان شماره /91الف 98-12/شماره مزایده مرجع 1098005963000001

اســفند ( 1293مــارس  )1915و در دومیــن

اسـتان کرمان بشـرح فهرسـت منـدرج در ایـن آگهی

ســال جنــگ جهانــی اول ،ماجــرای ناپدیــد

شـرکت آب و فاضلاب شـهری اسـتان کرمـان در نظـر دارد کاالهـای خـود بـه شـرح مذکور و بـا جزئیات منـدرج در اسـناد مزایـده را با بهـره گیری از

«وســموس» دیپلمــات آلمانــی
شــدن ِ

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت  www.setadiran.irبـا شـماره مزایـده /91الـف 98-12/و شـماره سیسـتمی 1098005963000001بـه صـورت

در فــارس ،دولــت وقــت ایــران را دچــار

الکترونیکـی بـه فروش برسـاند.

بحــران شــدید كــرده بــود كــه باالخــره

تاریخ انتشارمناقصه درسایت ساعت 14 :مورخ 98/12/28 :

باعــث كنــاره گیــری میرزاحســن مســتوفی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :تا ساعت  19روزچهارشنبه مورخ 99/2/3

از رئیــس الوزرایــی شــد و میرزاحســن

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد درسامانه :ساعت 19 :روزدو شنبه مورخ99.02.15 :

مشــیر الدولــه جــای او را گرفــت.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه این شرکت ساعت 12:روزدوشنبه مورخ99/02/15 :

«وســموس» كنســول آلمــان در شــیراز كــه
ِ

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10:00 :صبح روزشنبه مورخ99/02/16 :

شــهرت داشــت ایرانیــان و ســران بعضــی

ضمنا رعایت موارد زیرالزامی می باشد:

-1برگـزاری مزایـده صرفـا ازطریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولت می باشـد و کلیـه مراحـل فرایند مزایده شـامل دریافت اسـناد مزایـده ،پرداخت

تضمیـن شـرکت درمزایـده( ودیعه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمت ،بازگشـایی پـاکات ،اعالم به برنـده ،واریزوجـه مزایده و تحویل کاال دربسـترسـامانه ازاین

طریـق امـکان پذیرمی باشـد.

آلمــان از طریــق نماینــده سیاســی خــود در

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها ،درسایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش « ثبت نام/پروفایل مزایده گرموجود است

تهــران در ایــن زمینــه بــه مســتوفی رئیس

مبلغ تضمین شرکت درمزایده  :معادل ده درصد مبلغ پیشنهادی برای هرخودرو وحداقل تعداد شرکت کنندگان  :دو نفر می باشد.

الــوزراء وقــت ایــران اعتــراض كــرده

مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس  www.abfakerman.irموجود میباشد.

بــود .مســتوفی در پــی ایــن اعتــراض

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

از والــی (اســتاندار) فــارس خواســت

آدرس :کرمان-بلوار 22بهمن -شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان -دفتربازرگانی شرکت تلفن 03433222960

كــه وســموس را از انگلیســی هــا بگیــرد

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس021-41934 :

كــه انگلیســی هــا خبردادنــد وســموس

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

•

ت

نوب

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

وم
د

شماره /98/10ص

سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان درنظر دارد نسـبت به خرید سـموم شـیمیایی جهت مبارزه با ملخ صحرایی
درشهرسـتان جنـوب کرمان ازمحل اعتبارات اسـناد خزانه اسلامی و سررسـید ( 1400اخـزاء )812را به شـرکتهای داری
صالحیـت واگذارنماینـد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسـناد به سـامانه سـتاد مراجعه نمایند

تحويل (ضمانت نامه )

گشایش پیشنهادها

محل
زمان

از تاریخ  98/12/26تا تاریخ 98/12/28
جیرفت – خیابان ازادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها

زمان
مكان

تا پایان وقت اداری تاریخ 99/01/10
جیرفت – خیابان ازادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها

زمان

ساعت  12ظهر دوشنبه 99/1/11

ضمنا محل تخلیه در شهرستان جیرفت و هزینه حمل بار بر عهده فروشنده می باشد

توضیحات:جهـت شـرکت در مناقصـه فـوق شـرکت کننـدگان بایسـتی از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت به آدرس

( )www.setadiran.irشـماره تمـاس مرکـز پشـتیبانی و راهبـری سـامانه  021 – 27341934اقـدام نمایند

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری فهرج

بهبهــان توســط نیروهــای انگلیســی كــه

دســتگیر و بازداشــت شــده بــود .دولــت

مرکزپشتیبانی سامانه 021-41934-:

سامانه ستاد

كنــد نیمــه اســفند در مســیر شــیراز بــه

و شــرق ایــران منطقــه نفــوذ آنهــا بــود

-3عالقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

دفترثبت نام 88969738 :و 85193768

قبایــل را بــر ضــد انگلســتان تحریــك مــی

طبــق سازشــنامه ســن پترزبــورگ ،جنــوب

-2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده درمزایده قبل ازارائه پیششنهاد ازاقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آید.

مكان

ایران در دوران ضعف

و درماندگی

شـرح مختصریـی ازکاالهـا :فـروش هفـت دسـتگاه ازخودروهـای دارای پلاک دولتی مازاد و مسـتعمل سـبك وسـنگين شـرکت آب و فاضالب

دریافت اسناد

تقویم  /سایت نوشیروان کیهانی زاده

(نوبت اول)

اجرای عملیات آسفالت معابر شهر فهرج به مبلغ  ۱۰میلیارد ریال
شـهرداری فهرج قصد دارد جهت اجرای آسـفالت معابر و سـطح شـهر اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط دعوت به عمل می آید

بـا دردسـت داشـتن مـدارک معتبرجهت انجام مناقصه با شـرایط ذیل به شـهرداری فهرج مراجعه و نرخ پیشـنهادی خود را حداکثـر ۱۰روزپس

از تاریخ نشـر آگهی نوبت دوم ارائه داده تا در کمیسـیون مناقصه و رسـیدگی به پیشـنهادات مطرح و برنده نهایی اعالم گردد.

نوبت دوم

از قــرارگاه آنهــا گریختــه و احتمــاال بــه
برازجــان رفتــه اســت.والی فــارس عــازم

وصل آن ترک ختا ملکت خاقان ارزد

برازجــان شــد كــه وســموس را تــا شــیراز

کفر زلف سیهش عالم ایمان ارزد

بدرقــه كنــد کــه نیروهــای انگلیســی

خاتم لعل گهر پوش پری رخساران

دوبــاره او را در مســیر راه دســتگیر نكننــد.

پیش ارباب نظر ملک سلیمان ارزد

مســتوفی كــه از ایــن وضعیــت و مداخالت
انگلیســی هــا خســته شــده بــود از كار

ای عزیزان ز رخ یوسف مصری نظری

كنــار گیــری كــرد و مشــیر الدولــه رئیــس

ٔ
خطه کنعان ارزد
ملکت مصر و همه

الــوزراء شــد .كابینــه مشــیر الدولــه تنهــا
 18روز عُ مــر كــرد و بــر اثــر فشــار روســیه و

پیش فرهاد ز لعل لب شیرین شکری

انگلســتان كــه نگــران افزایــش محبوبیــت

حشمت و مملکت خسرو ایران ارزد

آلمــان میــان ایرانیــان بودنــد بركنارشــد.

بگذر از گنج قدر خان که بر پیر مغان

پــس از انحــال كابینــه مشــیرالدوله ،بــه
فاصلــه  24ســاعت ســلطان احمدشــاه دو

کنج میخانه همه گنج قدر خان ارزد

رئیــس الــوزراء تعییــن كــرد .اولــی را بــه

زین سپس ما و گدایان سر کوی غمت

اصــرار ســفیران انگلســتان و روســیه و
دومــی را تحــت فشــار ســفیران آلمــان و

که گدائی درت ملکت سلطان ارزد

عثمانــی! و باالخــره مجلــس بــه رئیــس

ٔ
چشمه حیوان شستم
با لبت دست ز سر

الــوزراء ســوم كــه عیــن الدولــه بــود
رای تاییــد داد كــه او هــم ســه مــاه بعــد

ٔ
چشمه حیوان ارزد
زانکه یاقوت تو صد

كنــاره گیــری كــرد .احمدشــاه کــه چنیــن

با وجود قد رعنای تو گو سرو مروی

دیــد دســت بــه دامــن مســتوفی شــد

زانکه باالی تو صد سرو خرامان ارزد

كــه رئیــس الــوزراء شــود كــه نپذیرفــت،

از سر کوی تو خواجو بگلستان نرود

عیــن الدولــه و مشــیر الدولــه هــم زیــر
بــار تشــكیل كابینــه نرفتنــد كــه مجلــس

که سر کوی تو صد باغ و گلستان ارزد

دوبــاره ســراغ مســتوفی رفــت.

مناقصه شماره 98-09:

فراخــوان جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک
مرحلــه ای " عملیــات میلــه گــذاری بخشــی از رودخانــه
طالقــان و سرشــاخه هــای آن"
در نظــر دارد فراخــوان جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای
" 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.irانجام
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
98/12/27مــی باشــد.اطالعات و اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه قابــل
دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  19مورخ99/1/7
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  19مورخ 99/1/21
زمان بازگشایی پاکات :ساعت 14مورخ99/1/23
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار :کــرج -مهرشــهر-بلوار امــام
خمینی(ره)-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان -شــرکت ســهامی آب منطقــه
ای البــرز -کــد پســتی -3186717598تلفــن02633332300 -310-320
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه:مرکز
تمــاس  021 ،27313131دفتــر ثبــت نــام 88969737:و 021- 85193768
1956

خواجوی کرمانی

شرکت آب منطقه ای استان البرز

•

نوبت دوم

مناقصه شماره 98-07:

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
" اجــرای ســازه هــای انــدازه گیــری و تنظیــم شــبکه آبیــاری کــردان فــاز (" )1
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.irانجام
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
98/12/26مــی باشــد.اطالعات و اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه قابــل
دریافــت مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  19مورخ99/2/7
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  19مورخ 99/1/23
زمان بازگشایی پاکات :ساعت 10مورخ99/1/24
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار :کــرج -مهرشــهر-بلوار امــام
خمینی(ره)-روبــروی مصلی-خیابــان بوســتان -شــرکت ســهامی آب منطقــه
ای البــرز -کــد پســتی -3186717598تلفــن02633332300 -310-320
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه:مرکز
تمــاس  021 ،27313131دفتــر ثبــت نــام 88969737:و 021- 85193768
1957

شرکت آب منطقه ای استان البرز

آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری فهرج

(اجرای جدول گذاری سطح شهر فهرج به مبلغ  ۶میلیارد ریال)
شـهرداری فهـرج قصـد دارد جهـت اجرای جدول گذاری سـطح شـهراقـدام نماید.لذا ازشـرکتهای واجد شـرایط دعوت به عمـل می آید

بـا دردسـت داشـتن مـدارک معتبرجهت انجام مناقصه با شـرایط ذیل به شـهرداری فهرج مراجعه و نرخ پیشـنهادی خود را حداکثـر ۱۰روزپس

ازتاریـخ نشـرآگهـی نوبت دوم ارائه داده تا درکمیسـیون مناقصه و رسـیدگی به پیشـنهادات مطرح و برنده نهایـی اعالم گردد.

-۱دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل  ۵درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه نیاز ضمانت بانکی

-۱دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل  ۵درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه نیاز ضمانت بانکی

_۳برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

_۳برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

_۲هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

_۴مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر  ۱۰روز می باشد.
_۵شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

_۶ارائه گواهی تایید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامهریزی و گواهی ایمنی از اداره کار در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

_۷کمیســیون مناقصــه حداکثــر تــا ۱۰روز پــس از اتمــام مهلــت ارائــه پیشــنهادات برنــده را اعــام و در صورتــی کــه پیشــنهادات رســیده از ســه فقــره کمتــر باشــد
مناقصــه را تجدیــد مــی نمایــد.

اسماعیل فهرجی -شهردار فهرج

(نوبت اول)

_۲هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

_۴مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر  ۱۰روز می باشد.
_۵شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

_۶ارائه گواهی تایید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامهریزی و گواهی ایمنی از اداره کار در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

_۷کمیســیون مناقصــه حداکثــر تــا  ۱۰روز پــس از اتمــام مهلــت ارائــه پیشــنهادات برنــده را اعــام و در صورتــی کــه پیشــنهادات رســیده از ســه فقــره کمتــر باشــد
مناقصــه را تجدیــد مــی نمایــد.

اسماعیل فهرجی -شهردار فهرج

