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شــرکت آب منطقــه ای کرمانشــاه در نظــر دارد آهــن آالت خــود بــه شــرح مذکــور و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setabiran.ir( و بــا شــماره مزایــده )1098001232000009( بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه فروش برســاند . 

زمان انتشار در سایت 98/12/04 ساعت 09:00  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا 98/12/17 ساعت 19:00 

تاریخ بازدید 98/12/4 تا 98/12/15 از ساعت 09:00 الی 13:00 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 98/12/19 ساعت 12:00 

زمان بازگشایی 98/12/20 ساعت 09:00 می باشد . 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 

1- برگزاری و کلیه مراحل فرایند مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد . 
2- تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه مبلــغ 210,000,000 )دویســت و ده میلیــون ( ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه 

حســاب اعــام شــده در ســامانه میســر مــی باشــد . 
3- اصــل ضمانتنامــه و یــا فیــش واریــزی پــس از اســکن و بارگــذاری در ســامانه بایســتی همــراه پــاکات الــف و ب حداکثــر تــا ســاعت حداکثــر تــا 

ســاعت 12:00 روز دوشــنبه مــورخ 1398/12/19 تحویــل امــور قــرارداد هــا گــردد . 
4- وزن آهن آالت ضایعاتی به صورت تقریبی 70 تن می باشد . 

شماره تماس : 083-3875123 
3679/م / الف /12  شناسه آگهی : 780620

چاپ اول : یکشنبه 98/12/4  چاپ دوم چهارشنبه 98/12/7
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

حفاظت از منابع آب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است .
آگهی مزایده عمومی شماره 1098001232000009 و 

شماره مرجع 98/8 

نوبت اول

1364

فروش 70 تن آهن آالت ضایعاتی 

شركت خدمات حمایتي كشاورزي
 استان چهارمحال وبختیاری

ریتم معامالت مسکن تندتر شد با گران فروشان و احتکارکنندگان 
معامالت مسـکن در شـهر تهران و کل کشـور در بهمن ماه ماسک برخورد می شود

بـه ترتیـب ۲۰ و ۹ درصـد افزایـش یافـت و ایـن در حالی 
اسـت کـه مطابـق اعـالم فعـاالن بـازار مسـکن، قیمت هـا 
ایسـنا، رشـد  اسـت.به گـزارش  نداشـته  رشـد چندانـی 
ماهیانـه تعـداد معامـالت مسـکن در بهمن ماه نیـز ادامه 
یافـت. مطابـق اعـالم مشـاوران امـالک تهـران، معامالت 
ملـک طـی بهمـن مـاه ۱۳۹۸ در شـهر تهـران ۲۰ درصـد و 
در کل کشـور ۹ درصـد نسـبت بـه دی ماه افزایش داشـته 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه مـاه گذشـته نیـز شـاهد 
افزایـش ۱۱ درصـدی ماهیانـه تعـداد معامـالت در تهـران 
بودیـم. از یکـم تا بیسـت ونهم بهمـن مـاه ۱۳۹۸ در تهران 
۱۴ هـزار و ۴۶۴ قـرارداد خریـد و فروش ملک در تهران به 
امضا رسـیده که نسـبت به ماه قبل ۲۰ درصد و نسـبت به 
مـاه مشـابه سـال قبـل ۲۶ درصـد افزایـش نشـان می دهد.

در کل کشـور نیـز طـی ۲۹ روز ابتـدای بهمن مـاه ۶۱ هزار و 
۵۱۰ مبایعه نامه منعقد شـده که نسـبت به دی ماه امسـال 
۹ درصـد و نسـبت بـه بهمن ماه پارسـال ۱۱ درصد افزایش 

داشـته اسـت. ماه گذشـته نیز قراردادهای خرید وفروش 
در کل کشـور ۱۹ درصـد نسـبت به آذرماه بـاال رفته بود.

هم چنیـن در بخش اجـاره در ۲۹ روز بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ 
بـر ۱۱ هـزار و ۴۷ اجاره نامـه در تهـران بـه امضـا رسـیده که 
نسـبت بـه مـاه گذشـته ۴ درصد و نسـبت به ماه مشـابه 
سـال گذشـته ۷ درصـد کاهـش نشـان می دهـد. در کل 
کشـور هـم از یکـم تا بیسـت ونهـم بهمن مـاه ۴۰ هـزار و 
۵۴۳ اجاره نامـه منعقـد شـده کـه نسـبت بـه مـاه قبل ۸ 
درصد کاهش و نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل ۳ درصد 
افزایـش یافت.امـا افزایش نسـبی معامالت در شـرایطی 
اتفـاق افتـاده که بر اسـاس گزارش هـای میدانـی از دفاتر 
امـالک، رشـد قابـل توجهـی در قیمت هـای قطعـی در 
مناطـق پرتقاضـا همچـون ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ اتفاق نیفتاده 
و بـازار بـه نوعـی بـا رونق غیرتورمـی مواجه اسـت. این در 
حالـی اسـت که بازارهای خـودرو، طال و ارز با رشـد قیمت 

مواجـه بودند.
یـک کارشـناس اقتصـاد مسـکن با بیـان این کـه احتماال 

رشـد قیمت مسـکن شـهر تهـران در سـال آینـده مقداری 
پایین تـر از نـرخ تـورم خواهـد بـود، گفـت: سـال آینـده 
شـهرهایی کـه از رونـد افزایـش قیمت مسـکن تهـران جا 

مانده انـد ایـن عقب ماندگـی را جبـران می کننـد.
مهـدی روانشـادنیا در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: اگر 
سـیکل های گذشـته را مـالک قـرار می دادیـم بایـد سـال 
۱۳۹۸ بازار مسـکن شـهر تهـران بازار بـه یک ثبات قیمتی 
می رسـید کـه البتـه از تیرماه تـا آذرماه قیمت هـا یا پایین 
می آمـد یـا افزایـش ناچیـزی داشـت. امـا چنـد پارامتـر 
خـارج از بـازار و چنـد پارامتـر داخـل بـازار مسـکن، ایـن 
بخـش را دچـار تغییـر مسـیر کـرد. تغییر قیمـت بنزین، 
افزایـش نسـبی نـرخ ارز، اتفاقات سیاسـی و اقتصادی از 
عوامـل بیرونـی بود.وی افـزود: در داخل بازار مسـکن نیز، 
دولت سـقف تسـهیالت را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش 
داد. از طـرف دیگـر مصالح سـاختمانی از جملـه آهن آالت 
و میلگـرد رشـد داشـتند. در نتیجه برخـالف پیش بینی ها 
در آذرمـاه بـا نقطـه عطف جدیـدی در بازار مسـکن مواجه 
بودیـم. امـا عامـل کنترل کننده کـه همان نبـود ظرفیت در 
طـرف تقاضـا بـود، افزایش نرخ ها را کنترل کـرد؛ به طوری 

کـه از رشـد حـدود ۸ درصـد ماهیانـه به ۲ درصد رسـید.

سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان در 
تازه تریـن اطالعیـه خـود تاکیـد کـرده کـه حداکثـر نرخ 
فـروش بـه مصرف کننـده نهایـی هـر عدد ماسـک سـه 
الیـه ۴۱۰ تومان اسـت و همه داروخانه هـا و مراکز عرضه 
مکلـف بـه رعایت سـقف قیمت تعیین شـده در فروش 

انواع ماسـک سـه الیه هسـتند.
بـه گـزارش روز شـنبه روابـط عمومـی سـازمان حمایـت 
مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان، بـا توجه بـه افزایش 
تقاضـا بـرای انـواع ماسـک های پزشـکی و بـه تبـع آن 
سوء اسـتفاده های احتمالـی برخـی از عرضه کننـدگان و 
عوامـل توزیـع در عـدم عرضـه مکفـی و فـروش اقـالم 
مذکـور به قیمت هـای غیرمتعارف، حداکثـر نرخ فروش 
انـواع ماسـک سـه الیـه جراحـی بـه تفکیـک قیمـت 
فـروش کارخانـه، فـروش بـه مراکـز درمانـی از سـوی 
عوامـل توزیـع و مصـرف کننـده نهایـی پـس از تصویب 
در کمیسـیون نـرخ گـذاری مربوطـه بـه کلیـه واحدهای 

تولیـدی ابالغ شـد.
بنابرایـن واحدهـای مذکـور مکلـف بـه رعایـت سـقف 
قیمت هـای مصـوب تعیین شـده و درج قیمـت بر روی 

بسـته بندی محصـوالت خـود هسـتند. 
در حـال حاضـر حداکثـر نـرخ فـروش بـه مصرف کننده 

نهایـی هـر عـدد ماسـک سـه الیـه ۴۱۰ تومـان اسـت و 
همـه داروخانه هـا و مراکز عرضه مکلف به رعایت سـقف 
قیمـت تعییـن شـده در فـروش انواع ماسـک سـه الیه 

. هستند
باتوجـه به پتانسـیل امکان تامین اقالم مذکـور در داخل 
کشـور از سـوی تولیدکننـدگان، در حـال حاضر مشـکلی 
بـرای تامین اقـالم مذکور وجود نداشـته و تولیدکنندگان 
بـا حداکثـر ظرفیـت خـود در حـال فعالیت هسـتند، لذا 
از هموطنـان تقاضا می شـود از خریدهـای غیرضروری و 

بیـش از نیاز خـودداری کنند. 
این سـازمان در خصوص گرانفروشـی انواع ماسـک های 
پزشـکی بـرای رسـیدگی و برخـورد بـا متخلفـان اعـالم 
آمادگـی کـرد و گفـت: شـهروندان می تواننـد شـکایات 
خـود در ایـن زمینـه را بـه شـماره ۱۲۴ اعـالم کننـد. بـا 
لـزوم  باعـث  بیمـاری کرونـا  اینکـه شـیوع  بـه  توجـه 
اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش یکبـار مصـرف بـرای 
پیشـگیری از ابتـال شـده، بـا آن دسـته از توزیع کنندگان 
و عرضه کنندگانـی کـه بـا سوء اسـتفاده از ایـن شـرایط 
نسـبت بـه عـدم عرضـه و احتـکار اقـدام می کننـد بـه 
عنوان اخالل در نظام توزیع، بدون چشـم پوشـی و برابر 

قانـون برخـورد قاطـع خواهـد شـد.

مدیریت بحران زلزله
 کرونا ویروس
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اشـتباه بـزرگ در انتخـاب اولیـه شـهرهای بـزرگ بـرای مـداوای بیماران 
مبتـال بـه ویـروس کرونا

مسـلما بـدون شـک با داشـتن زمان مناسـب قبـل از ورود ایـن ویروس 
جدیـد الجهـش و دعـوت غیـر میمـون خـودش به ایـران، مسـیوالن امر 
کلیـه امادگـی هـای ممکـن را در فـاز برنامه ریـزی های قبـل از بحران بر 
اسـاس تـوان و ظریـف موجـود در کشـور دیـده و پیـاده نموده انـد. انچه 
مسـلم بـود، ورود ایـن ویـروس بـه کشـور و در گیـر نمـودن ایـران به فاز 

حیـن بحـران بود.
حـال اگـر مـا تکالیـف خـود را بـر اسـاس مبانی و علـم مدیریت سـوانح 
سـریع )rapid onset( برنامـه ریـزی کـرده باشـیم بـا توجـه بـه زمـان 
مناسـب، انشـا هللا بـه حول و قـوه الهی با کمترین ضایعات می بایسـتی 
ایـن فـاز را سـپری و وارد فـاز بعـد از بحران شـویم. اصـل مدیریت بحران 
یعنـی همیـن، برنامـه ریـزی قبـل از تبدیـل یک سـانحه به یـک بحران 
و کنتـرل عواقـب ناخواسـته در حـد ممکـن، نه انچـه در مدیریـت بحران 
سـوانح در حـال حاضـر در کشـور برای سـوانح طبیعی مثل زلزله و سـیل 
و دیگـر مـوارد رخ مـی دهـد ! منتظـر می مانیـم که بیایند بعـد وارد عمل 

شویم!!                                                                         
ولیکـن در رابطـه بـا کرونا ویـروس در خبرها چند موضوع اسـباب نگرانی 
اینجانـب را بطـور مشـخص مطـرح مـی کند، بـرای مثال بـه گفته رئیس 

مرکـز مدیریت بیماری هـای واگیر وزارت بهداشـت:                                           
همـه مـوارد ویـروس کرونا سـاکن قم بـوده اند. ایـن افراد هیـچ ارتباطی 

بـا خارجـی ها یا چینـی ها نداشـته اند.
منشا بیماری بر اساس اطالعاتی که داریم از خارج کشور نیست.                            
بـه جـز دو بیمـار مبتـال بـه ویروس کرونـا که دیـروز در قم جان خـود را از 
دسـت دادنـد ابتـالی دو بیمـار دیگر به این ویـروس در قم تایید شـده و 

در بیمارسـتان بستری هستند.
پنـج فـرد مشـکوک دیگر نیز بـا آمبوالنس به تهـران منتقل شـده اند و در 

بیمارسـتان های پایتخت بستری هستند.                            
ایـن چنـد خبر اگر درسـت و بنا به فرمایش مسـئول تالشـکر و همیشـه 
در صحنـه بیمـاری هـای واگیردار وزارت متبوع باشـند، جـای نگرانی دارد، 
چـرا ؟ اگـر دو بنـد اول صحـت داشـته باشـند، این به معنی ان اسـت که 
مـا در قـم یـا هر شـهر دیگری، منشـا ای بـرای تولید این ویـروس داریم 
کـه در برنامـه ریـزی ها دیده نشـده اسـت و این کار را صد چندان دشـوار 
خواهـد کـرد !!! اگر بند سـوم درسـت باشـد، خـوب برنامـه ریزی ضعیف 
بـوده، چـرا بایـد دو نفـر، روزی که مشـخص می شـود بیمارنـد باید فوت 
کننـد؟ عقبـه بیمـاری پس طوالنی تـر و بیمـاران خیلی زیادترنـد ! و اگر 
بنـد اخـر درسـت باشـد بایـد عرض کنـم کـه برنامه ریـزی قبـل از بحران 
ناقـص صـورت گرفتـه، و امـا چرا ؟ چـرا انتقال به تهـران و چـرا انتقال به 
شـهری که میتواند منبع الودگی وسـیعی را در کشـور فراهم کند برای این 

موضوع انتخاب شـده اسـت !  
آیـا شایسـته نبـود کـه ایـن مرحلـه بـه سـه قسـمت اولیـه، ثانویـه برای 
شـهرهای کوچکتر و سـپس هر شـهر بزرگ بر اسـاس تعریف مراکز تراما 
) Trauma centers ( تقسـیم مـی شـد. بـرای مثـال یک بیمارسـتان 
صحرایـی و یـا یـک بیمارسـتانی نزدیـک یـک شـهر کوچکتر بـرای کلیه 
مـوارد اولیـه و انتقـال برای مثـال ۳۰۰ نفـر اولیه به ان بیمارسـتان )نوعی 
قرنطینـه( و سـپس در صورت شـیوع فراگیر در گیر کردن بیمارسـتانهای 
محلـی شـهر هـای کوچکتـر و در نهایـت وارد فاز عملیاتی در هر شـهر می 
شـدیم !!! حـال بـا نقـل و انتقـال بیمـاران و احتمـال الـوده شـدن کادر 
بیمارسـتانی و انتقـال ان بـه خانـواده هـای خـود و در گیر نمودن شـهری 
بـا جمعیـت بـاال، کار منطقی بنظر نمی اید. انشـا هللا این بال نیز بسـادگی 
از سـر ایـن کشـور دور خواهـد شـد ولیکـن میشـود کمی عمیقتـر برنامه 

ریـزی کرد.

انس طال         ۱.۶۴۳.۲۱۰

مثقال طال     ۲۶.۰۱۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۶.۱۰۰.۱۹۲
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سرشماری بیش از 
۲۹ هزار قطعه پرنده 

در استان تهران
معاون فنی حفاظت محیط زیست 

استان تهران از پایان برنامه 
سرشماری زمستانه پرندگان آبزی 

و کنار آبزی استان تهران خبر داد و 
گفت: ۲۹ هزار و ۷۲۰ قطعه پرنده 

سرشماری شدند.

نظارت ها و بازرسی های 
نوروزی در کردستان

معاون گردشگری و سرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی کردستان، گفت: 
»در راستای آمادگی تاسیسات 

گردشگری و مراکز خدماتی برای ارائه 
خدمات بهینه به مسافران نوروزی 

نظارت ها و بازرسی ها در سطح 
استان، تشدید شد.«

ر 
مه

س: 
عک

یادداشت  مهمان
فریبرز ناطقی الهی

تهران
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راه اندازی کیوسک های 
اطالع رسانی گردشگری

با همکاری انجمن های گردشگری کیوسک های اطالع رسانی 
گردشگری برای نوروز 1399 در بوستان ها و اماکن پرتردد 

بندرعباس راه اندازی می شود.

وزیر آموزش و پرورش:

تعطیلی مدارس با حوزه های 
سیاسی و بهداشتی است

لینک خرید نسخه الکترونیک

بـه دنبـال شـیوع ویـروس کرونـا در کشـورهای مختلـف، 
پرسـش هایی در زمینـه نگهـداری از حیوانـات و خطـر ابتال 
بـه ایـن ویـروس مطـرح اسـت. یـک دامپزشـک ضمـن 
تاکیـد بـر اینکـه مطالعـه یـا تاییدیـه ای مبنـی بـر اینکـه 
حیوانـات از جملـه حیوانـات خانگـی می تواننـد عامـل ابتال 
بـه ویـروس کرونـا باشـد، وجـود نـدارد، بـر لـزوم رعایـت 

بهداشـت فـردی و محیطـی در ایـن رابطـه تاکیـد کـرد.
پیمـان محمـدزاده  در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
حیوانـات خانگـی مسـتعد ابتال بـه ویروس کرونا هسـتند، 
بـا تاکیـد بـر اینکـه صاحبـان حیوانـات خانگـی بـه هیـچ 
عنـوان در ایـن زمینـه نگرانی نداشـته باشـند، تصریـح کرد: 
بـه هـر حال توصیه ما این اسـت کـه به دلیل سـایر عوامل 
بهداشـتی پـس از تمـاس بـا حیوانـات دسـت ها به طـور 
دقیـق شسـته شـوند. ممکن اسـت برخـی افراد در شـرایط 
فعلـی دچـار اسـترس شـوند و به حیوانات آسـیب رسـانند 
یـا بخواهنـد حیـوان خانگی شـان را از خـود دور کننـد. بـه 
ایـن گونـه افـراد بایـد اطمینـان داد کـه تاکنـون هیچگونـه 
گزارشـی در دنیـا مبنـی بـر ابتـالی حیوانات خانگـی )ِپت ( 

بـه ویـروس کرونـا نداشـته ایم.

نا 
یر

: ا
س 

عک

تاییدیه ای مبنی بر اینکه حیوانات 
از جمله حیوانات خانگی 
می توانند عامل ابتال به ویروس 
کرونا باشد، وجود ندارد

کرونا ویروس و 

حیوانات خانگی
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ایران در وضعیت زرد کرونا
رییس سازمان پدافند غیر عامل می گوید پس از بررسی نمونه های مشکوک 

از وضعیت سفید خارج و وارد وضعیت زرد شده  ایم

سردار جاللی : به نظر من ظرفیت های علمی، درمانی و تشخیصی کشورمان در حوزه بهداشت و درمان در  رده کشورهای 
پیشرفته دنیاست و کمبودی نداریم.

غیرعامـل  پدافنـد  سـازمان  رئیـس 
نمونـه  بررسـی  از  پـس  گفـت:  کشـور 
 هـای مشـکوک بـه کرونـا در آزمایشـگاه 
هـای مرجـع کشـور و بررسـی آن توسـط 
پزشـکان متخصـص ما از وضعیت سـفید 
شـده  ایـم. زرد  وضعیـت  وارد  و  خـارج 
بـه گزارش ایسـنا، سـردار غالمرضا جاللی 
در برنامـه انتهـای الونـد که از شـبکه دوم 
سـیما بـا موضـوع بیمـاری کرونـا پخش 
شـد بـا بیـان اینکـه در سـطح جهان سـه 
فرضیـه بـرای شـیوع کرونـا وجـود دارد، 
ایـن  اسـت کـه  ایـن  اول  گفـت: گمـان 
ویـروس از جهـش طبیعـی در ویـروس 
کرونـا بـه وجـود آمـده باشـد. در واقع به 
صـورت طبیعـی و بـدون دخالت انسـانی 
ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. سـناریو دوم 
ایـن اسـت که چـون در شـهر ووهان یک 

آزمایشـگاه سـطح 3 وجـود دارد احتمال 
انتقـال  سـپس  و  آزمایشـگاهی  فـرار 
ویـروس بـه دیگـران وجـود دارد. گمانـه 
سـوم هـم احتمـال یـک حملـه زیسـتی 
بـا اهـداف اقتصـادی از سـوی آمریکایی 
هاسـت کـه علیـه اقتصـاد چیـن انجـام 

باشد. شـده 
اقدامـات سـازمان پدافنـد  وی در مـورد 
غیرعامـل کشـور پـس از شـیوع ویروس 
کرونـا نیـز گفـت: مـا بـا شـیوع ویروس 
کرونـا در چیـن و انتشـار اخبـار مبتنـی 
کشـورهای  سـایر  در  آن  گسـترش  بـر 
زیسـتی کشـور  پدافنـد  قـرارگاه  جهـان، 
دادیـم.  قـرار  بـاش  آمـاده  حالـت  در  را 
اولیـن اقـدام مـا رصـد، پایش و بررسـی 
گزارشـات و همچنیـن ایجـاد آمادگـی در 
حـوزه هـای تشـخیصی و درمانـی کشـور 

بـه  مشـکوک  هرگونـه گـزارش  تـا  بـود 
دسـت آمـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد و 

پیگیـری شـود.
رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور 
پیـش  هفتـه  دو  تـا  ایـن کـه  بیـان  بـا 
همـه گزارشـاتی که مـا از آزمایشـگاه های 
درمانـی  مراکـز  و  کشـور  تشـخیصی 
می گرفتیـم ورود ویروس کرونا به کشـور 
را تاییـد نمی کـرد، افـزود: مـا براسـاس 
کـه  زیسـتی  پدافنـد  اقدامـات  چرخـه 
شـامل مراحـل پیش بینـی، پیش گیـری، 
پیش کنشـگری و مقابله اسـت در مرحله 
پیشـگیری بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
وضعیـت کشـور سـفید اسـت امـا پـس 
در  مشـکوک  نمونـه  هـای  بررسـی  از 
آزمایشـگاه هـای مرجع کشـور و بررسـی 
آن توسـط پزشـکان متخصـص در واقـع 

ما از وضعیت سـفید خارج شـده و وارد 
وضعیـت زرد شـده  ایـم.

وی تاکیـد کـرد: رویکـرد قـرارگاه پدافند 
همـه  حمایـت  و  پشـتیبانی  زیسـتی 
بهداشـت،  وزارت  اقدامـات  از  جانبـه 

اسـت. پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
 جاللـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا منشـاء بیمـاری کرونـا که در کشـور 
شـیوع پیدا کرده شناسـایی شده است، 
نیـز گفت: سـوابق بیمـاران و حتی فوت 
بـرای  متخصصـان  سـوی  از  شـدگان 

منشـایابی بیماران انجام شـده اسـت اما 
هنـوز به جمع بندی مشـخصی نرسـیدیم 
بـه  انتقـال  همـان  مـا  فـرض  بنابرایـن 
شـیوه طبیعـی اسـت که در همه کشـورها 

افتاده اسـت. اتفـاق 
رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور 
ویروس شناسـی  آزمایشـات  داد:  ادامـه 
نشـان می دهـد که ویروسـی کـه در ایران 
شـایع شـده اسـت همان ویروس شـایع 
شـده در چیـن اسـت و تغییـری در آن 

ایم. ندیـده 
وی بـا بیـان اینکـه در اقدامـات مقابله ای 
اساسـی  پایـه  سـه  زیسـتی  پدافنـد 
داریـم، گفـت: بحـث اول رعایـت نـکات 
بهداشـتی، درمانـی و تشـخیصی اسـت. 
دوم اقداماتـی بـا پایـه امنیتـی انتظامـی 
اسـت و در پایه سـوم اقدامات رسـانه ای 

و آموزشـی اسـت.
سـردار جاللـی بـا بیـان اینکـه در حـوزه 
تشـخیص  بـرای  درمـان  و  بهداشـت 
توسـط  تشـخیصی  کیت هـای  بیمـاری 
گرفتـه  قـرار  کشـور  اختیـار  در   WHO
درمـان  حـوزه  در  تصریـح کـرد:  اسـت، 
نیـز هنـوز در دنیـا دارو و واکسـنی وجود 
نـدارد بلکـه پزشـکان بـه درمـان عـوارض 
ناشـی از ایـن بیمـاری می پردازنـد. امـا 
مهمتریـن موضـوع در مقابلـه بـا کرونا در 
حـوزه رسـانه اسـت. آنچـه اهمیـت دارد 
اطالع رسـانی درسـت، آمـوزش، پرهیز از 

ایجـاد هـراس و تقویـت اعتمـاد عمومی 
درمانـی  و  بهداشـتی  سیسـتم های  بـه 

کشـور اسـت.
رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل گفت: 
آمـوزش  رسـانه  حـوزه  در  درصـد کار   60
هـای  راهنمایـی  و  بخشـی  اطمینـان  و 
بـه  موضـوع  ایـن  اگـر  اسـت  بهداشـتی 
درسـتی انجـام نشـود ممکـن اسـت نیاز 
بـه رعایـت الزامـات امنیتـی پیـدا کنیـم 
اتفاقـی  چنیـن  هنـوز  خوشـبختانه  کـه 

اسـت. نیافتـاده 
وی بـا بیـان اینکـه اکنـون کـه از فضـای 
اسـت  بهتـر  آمده ایـم  بیـرون  انتخابـات 
میـزان آمـوزش، آگاهـی بخشـی و اطالع 
گفـت:  یابـد،  افزایـش  مـردم  رسـانی 
موضـوع کرونـا در کشـور مـا قابـل کنترل 
اسـت چـون بـه نظـر مـن ظرفیـت هـای 
علمی، درمانی و تشـخیصی کشـورمان در 
حوزه بهداشـت و درمان در رده کشـورهای 
پیشـرفته دنیاسـت و کمبـودی نداریـم.

اقدامـات  مـورد  در  همچنیـن  جاللـی   
قرنطینـه ای نیـز توضیـح داد: در چرخـه 
احتمـال  زیسـتی  پدافنـد  اقدامـات 
انتشـار  کـه  اسـت  زمانـی  قرنطینـه 
ویـروس از کنتـرل خـارج شـود کـه هنوز 
مـا در مـورد قرنطینـه کـردن جایـی بـه 

نرسـیده ایم. بنـدی  جمـع 
گذشـته  سـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آییـن نامـه ای را با نـام مرزبانی زیسـتی 
قبـل  هفتـه  چنـد  و  کردیـم  مصـوب 

ابـالغ کردیـم، گفـت:  را  آن  مجـدد  هـم 
جلسـات متعـددی تشـکیل شـده اسـت 
نیـروی  ماننـد  مختلـف  دسـتگاههای  و 
انتظامـی، وزارت راه و شهرسـازی، تمامی 
مرزهـای ریلـی، زمینی،  هوایـی و دریایی 
تحـت اقدامـات کنترلی قـرار دارد و مرکز 
وزارت  واگیـردار  هـای  بیمـاری  کنتـرل 
مسـتقر  مرزهـا  همـه  در  هـم  بهداشـت 

اسـت.
رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور 
بـا بیـان اینکه صداقـت و صراحت زیادی 
هیـچ  و  دارد  وجـود  بهداشـت  وزارت  در 
گونـه گرایـش سیاسـی در اعـالم اخبـار 
مربـوط بـه کرونا احسـاس نکـردم، گفت: 
بهداشـت  وزارت  اولویـت  مـن  نظـر  بـه 
و  برداشـت ها  و  اسـت  مـردم  سـالمت 
گمانه زنی هـای برخـی در فضـای مجازی 
درسـت نیسـت و ایـن بیشـتر ناشـی از 

فضـای مجـازی رهـا شـده اسـت.
وی در پایـان تاکیـد کرد: درخواسـت من 
از همـه فعـاالن سیاسـی و انقالبی کشـور 
وارد  را  مـردم  سـالمت  اسـت کـه  ایـن 
مسـائل سیاسـی نکننـد، مسـاله مقابلـه 
بـا انتشـار ویـروس کرونـا یـک مسـاله 
ملـی و جدی اسـت . همـه باید به وزارت 
بهداشـت و درمـان کمـک کنند تا انشـاهللا 
بتواننـد بـا اتـکا بـه قابلیـت هـای بسـیار 
ارزشـمند بومـی کشـور بـا ایـن ویـروس 

مقابلـه نمایـد.

ته
نک

سـردار جاللـی بـا بیان اینکـه در حـوزه بهداشـت و درمان 
توسـط  تشـخیصی  بیمـاری کیت هـای  تشـخیص  بـرای 
WHO در اختیـار کشـور قـرار گرفتـه اسـت، تصریـح کرد: 
در حـوزه درمـان نیـز هنوز در دنیـا دارو و واکسـنی وجود 
نـدارد بلکـه پزشـکان بـه درمـان عـوارض ناشـی از ایـن 
بیمـاری می پردازنـد. امـا مهمتریـن موضـوع در مقابله با 
کرونـا در حـوزه رسـانه اسـت. آنچـه اهمیـت دارد اطـالع 
رسـانی درسـت، آموزش، پرهیـز از ایجاد هـراس و تقویت 
بهداشـتی و درمانـی  بـه سیسـتم های  اعتمـاد عمومـی 

است. کشـور 

شیوع کرونا در ایران، باعث نگرانی در خاورمیانه شده استپیام خبر
جروزالم پست در گزارشی به شیوع کرونا ویروس در ایران پرداخت. شیوع کورونا ویروس در ایران 
نگرانی هایی را در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده است.

هر
 م

س:
عک

اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  رییـس جمهـوری 
توافق هسـته ای را بـه نفع منطقه و جهان 
می دانیـم و اقـدام آمریـکا در خـروج از 
برجـام بـه ضـرر ملت های منطقـه، جهان 
و خـود مـردم آمریـکا بـوده اسـت، گفت: 
همـه بایـد تـالش کنیـم برجـام حفـظ 
شـود و مـا در ایـن زمینـه راه گفـت وگو با 

اتحادیـه اروپـا را نبسـته ایم.
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت 
جمهـوری، حجـت االسـالم والمسـلمین 
 " دیـدار  در  شـنبه  روز  روحانـی  حسـن 

اسـتف بلـوک" وزیـر امـور خارجـه دولـت 
بـه  اشـاره  بـا  بـا وی،  هلنـد  پادشـاهی 
در  دو کشـور  دوسـتانه  و  روابـط خـوب 
طـول قرن های گذشـته افـزود: عالقه مند 
توسـعه روابـط سیاسـی و اقتصـادی بـا 

هلنـد هسـتیم.
سیاسـت  کـرد:  خاطرنشـان  روحانـی 
خارجـی مـا برمبنـای تعامـل سـازنده بـا 
بـا  روابـط  عالقه مندیـم  و  کشورهاسـت 

باشـد. اروپـا گرم تـر  اتحادیـه 
رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه اعمـال 

تحریم هـای غیر قانونی و یکجانبه آمریکا 
علیـه ایـران، اظهـار داشـت: تحریم هـای 
ظالمانـه آمریـکا حتـی دارو و غذای مردم 
ایـران را نیز در برگرفته و انتظار این اسـت 
کـه ملت هـای آزاده دنیـا بـا صـدای رسـا 
ایـن تحریم هـای غیـر قانونـی را محکوم 
بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  روحانـی  کننـد. 
خـروج یکجانبه آمریـکا از برجـام، افزود: 
مـا معتقدیـم کـه توافق هسـته ای به نفع 
منطقـه و جهـان بـود و اقـدام آمریـکا بـه 
ضـرر همـه و حتـی مـردم خـود آمریـکا 
اسـت و در طـول ۲۱ ماه گذشـته از خروج 
آمریکایی هـا از برجام، متاسـفانه اتحادیه 
اروپـا نتوانسـته گام موثـری در راسـتای 
روابـط دوجانبـه و اجـرای تعهداتـش در 

بـردارد. برجام 

راه گفت وگوی برجام را با 
اتحادیه اروپا نبسته ایم

تعطیلی مدارس با حوزه های 
سیاسی و بهداشتی است

وزیـر آموزش وپـرورش بابیـان اینکـه طـرح تعطیلـی مـدارس بـا حوزه هـای 
و  دانش آمـوزی  اردوهـای  تمامـی  تعطیلـی  از  اسـت،  بهداشـتی  و  سیاسـی 
ضدعفونـی تمامـی مـدارس حـوزه رای گیری خبر داد.محسـن حاجـی میرزایی 
در جلسـه سـتاد پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری کرونـا بـا تشـکر از اقدامـات و 
تالش هـای انجام شـده از سـوی سـتاد مرکـزی بـرای جلوگیـری از گسـترش 
وزارت  سیاسـت های  از  آموزش وپـرورش  مجموعـه  گفـت:  ویـروس  کرونـا 
بهداشـت تبعیـت می کنـد و هـر کاری که الزم باشـد انجام می دهـد. کمک مهم 
مـا بـه وزارت بهداشـت در ایـن شـرایط سـخت این اسـت کـه مجموعه خـود را 
محافظـت کنیـم. آموزش وپـرورش بـه دالیـل متعـددی در این شـرایط اهمیت 
ارتباطـی کشـور  شـبکه  و گسـترده ترین  منظم تریـن  آموزش وپـرورش  دارد، 
اسـت. هیـچ مجموعـه ای ارتباطـش بـا مـردم چهـره بـه چهـره و باقابلیتـی که 
آموزش وپـرورش دارد، نیسـت. او ادامـه داد:  روز گذشـته نیز آقای رئیس جمهور 
هـم در تمـاس بـا بنـده تأکید ویـژه داشـتند کـه وزارت آموزش وپـرورش جدی 
وارد میـدان شـود. سـتاد مرکزی پیشـگیری و کنتـرل بیماری کرونـا باید به طور 
منظـم تـا حـل بحـران تشـکیل شـود و آمادگـی داشـته باشـند در هرلحظـه ای 

اوضـاع را آرام کننـد و تصمیماتـی الزم را بگیرنـد.  

پارلمان

بین الملل

اقتصاد

سالمت

آغاز جلسات مجلس در هفته جاری

بدون اوکراین جعبه های سیاه هواپیما بررسی نخواهد شد

اقتصاد کشور باید دانش بنیان شود

جلوی بحرانی تر شدن شیوع کرونا در کشور گرفته شود

شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
هفتـه جـاری ضمـن  اسـالمی 
دیـوان  گـزارش  بررسـی 
محاسـبات دربـاره تفریغ بودجه 
سـال ۹۷، رسـیدگی بـه الیحـه بودجـه ۹۹ را در دسـتور کار 
دارنـد. جلسـات علنـی مجلـس شـورای اسـالمی بعـد از 
سـه هفتـه تعطیلـی جهت حضـور نماینـدگان در حوزه های 
انتخابیـه و ایـام تبلیغات انتخابات مجلس  از روز دوشـنبه 
هفته جاری )۵ اسـفند( برگزار می شـود.مجلس این هفته 
از دوشـنبه )۵ اسـفند( تـا پنجشـنبه )۸ اسـفند( جلسـه 

خواهـد داشـت.
آغاز بررسـی الیحـه بودجه ۹۹، ادامه بررسـی الیحه مالیات 
بـر ارزش افـزوده و بررسـی ایـرادات شـورای نگهبـان در 

الیحـه کمک به سـاماندهی پسـماندهای عادی بـا اولویت 
اسـتانهای سـاحلی و کالنشـهرها بـا مشـارکت بخش غیر 
دولتـی  و طـرح اصـالح مواد یـک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت 
احـزاب و گروه هـای سیاسـی در دسـتور کار مجلـس قـرار 
دارد.بررسـی گـزارش رئیـس دیـوان محاسـبات در مـورد 
تفریـغ بودجه سـال ۹۷، گـزارش کمیسـیون امنیت ملی و 
سیاسـت خارجی از روند اجرای برجام در مقطع زمانی یک 
سـاله ۲۶ تیـر ۹۶ تـا ۲۶ تیر ۹۷ ، بررسـی تقاضـای عده ای 
از نماینـدگان دربـاره تشـکیل کمیسـیون ویژه رسـیدگی به 
حـوادث بعـد از گرانـی بنزیـن در شـهرهای مختلف کشـور 
و گـزارش کمیسـیون آمـوزش در مـورد موضـوع پذیـرش 
و نحـوه جـذب حسـین فریـدون بـرای تحصیـل در مقطع 

دکتـری نیـز در دسـتور کار مجلس قـرار دارد.

اوکرایـــن  امنیـــت ملـــی  دبیرشـــورای 
ـــای  ـــیاه هواپیم ـــای س ـــه جعبه ه ـــت ک گف
ــور  ــن کشـ ــور ایـ ــدون حضـ ــی بـ اوکراینـ

ــد. ــد شـ ــی نخواهـ بررسـ
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از خبرگـــزاری اطالعـــات مســـتقل 
ـــاع  ـــت و دف ـــورای امنی ـــر ش ـــوف، دبی ـــکی دانیل ـــن]UNIAN[، اولنس اوکرای
ایـــن کشـــور روز جمعـــه دربـــاره بررســـی جعبه هـــای ســـیاه هواپیمـــای 
ـــرار  ـــدف ق ـــورد ه ـــتباه م ـــه اش ـــه ای ب ـــل در حادث ـــی قب ـــه مدت ـــی ک اوکراین
ـــان  ـــی اطمین ـــهروندان اوکراین ـــه ش ـــن ب ـــت: م ـــرد، گف ـــقوط ک ـــه و س گرفت
می دهـــم کـــه هیچ کســـی حـــق نـــدارد بـــدون اوکرایـــن بـــه جعبه هـــای 
ـــچ  ـــتند. هی ـــران هس ـــر در ته ـــال حاض ـــا در ح ـــد. آن ه ـــت بزن ـــیاه دس س
ـــد. ـــت نمی زن ـــا دس ـــه آن ه ـــر ب ـــی دیگ ـــه کس ـــاع و ن ـــر دف ـــه وزی ـــی، ن کس
دانیلـــوف در ادامـــه دربـــاه پرداخـــت غرامـــت گفـــت: مـــن نمی خواهـــم 
ـــدن و  از رخ دادهـــا پیشـــی بگیـــرم امـــا ایـــن رونـــد در حـــال انجـــام ش
تحـــت کنتـــرل اســـت. بـــاور کنیـــد کـــه غرامت هـــا بـــه انـــدازه کافـــی 

ــود. ــد بـ ــش خواهنـ رضایت بخـ
ــرح  ــی مطـ ــوف در حالـ ــارات دانیلـ ــزارش، اظهـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ـــه محمدجـــواد ظریـــف، وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان بـــه  می شـــود ک
تازگـــی در گفت وگـــو بـــا شـــکبه ان.بی.ســـی دربـــاره جعبه هـــای ســـیاه 
ـــران بیـــش از هـــر کســـی  ـــه ای ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــای اوکراین هواپیم
خواهـــان دســـت یابی بـــه اطالعـــات درون ایـــن جعبه هاســـت، گفـــت: 
ــای  ــیاه هواپیمـ ــای سـ ــات جعبه هـ ــذاری اطالعـ ــه بارگـ ــادر بـ ــران قـ  ایـ
ــه  ــیاه را بـ ــه سـ ــران جعبـ ــود[، تهـ ــن وجـ ــا ]ایـ ــت و بـ ــی نیسـ اوکراینـ

ــد داد. ــل نخواهـ ــی تحویـ ــای خارجـ دولت هـ
ـــون  ـــق قان ـــه طب ـــرد ک ـــار ک ـــه اظه ـــورمان در ادام ـــه کش ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــق  ـــت تحقی ـــه هدای ـــن را داشـــت ک ـــران حـــق ای ـــی، ای ـــوردی بین الملل هوان
دربـــاره ســـاقط شـــدن هواپیمـــا را بـــر عهـــده بگیـــرد، امـــا ایـــران بـــه  
ـــورهای  ـــر کش ـــا دیگ ـــکا ی ـــی از آمری ـــه خصوص ـــزات ب ـــا و تجهی نرم افزاره
غربـــی احتیـــاج دارد تـــا بتوانـــد اطالعـــات درون جعبـــه ســـیاه را رمـــز 

ـــد.     ـــایی کن گش

ـــور  ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
عنـــوان  بـــه  گفت:ایـــران 
ـــی  ـــع طبیع ـــه مناب ـــوری ک کش
و نفـــت دارد معـــروف شـــده 
ــرآمد  ــاید سـ ــه شـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــت واقعیـ اسـ

ــتند. ــان هسـ ــران جوانـ ــرمایه ایـ ــن سـ تریـ
ـــری در بیســـت و هشـــتمین  مراســـم   اســـحاق جهانگی
تجلیـــل از دانشـــجویان نمونـــه بـــا تبریـــک بـــه 
ـــت در  ـــرای موفقی ـــاتید دانشـــگاهی ب دانشـــجویان و اس
ـــا  ـــرای م ـــروز ب ـــرد: ام ـــار ک ـــش اظه ـــم و دان ـــه عل عرص
روز ویـــژه ای اســـت. مســـائل متعـــددی اســـت کـــه 
بایـــد در بـــاره اش صحبـــت  کـــرد. از FATF و کرونـــا 

ـــی  ـــت نم ـــود وق ـــت کمب ـــه عل ـــا ب ـــات.  ام ـــا  انتخاب ت
شـــود بـــه همـــه اش پرداخـــت.وی گفـــت: در اینکـــه 
پایـــه توســـعه علمـــی دانشـــگاه هـــا اســـت و اینکـــه 
ـــتند،  ـــی داش ـــای خوب ـــرفت ه ـــا پیش ـــای م ـــگاه ه دانش
ـــه  ـــن ۵۷ کشـــور اســـالمی و منطق شـــکی نیســـت. در بی

رتبـــه اول را داریـــم و جایـــگاه خوبـــی اســـت.
جهانگیـــری گفـــت: ایـــران بـــه عنـــوان کشـــوری کـــه 
منابـــع طبیعـــی و نفـــت دارد معـــروف شـــده اســـت 
ــن  ــرآمد تریـ ــاید سـ ــه شـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ واقعیـ
ــان  ــر کدامشـ ــتند. هـ ــان هسـ ــران جوانـ ــرمایه ایـ سـ
ــرمایه  ــن سـ ــزو مهم تریـ ــه جـ ــتند کـ ــی هسـ مغزهایـ

ــوند. ــوب می شـ ــران محسـ ــا ایـ هـ

نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
اســالمی خواســتار ایــن شــد که بــا آموزش 
درســت بــه مــردم جلــوی بحرانی تــر شــدن 

شــیوع کرونــا در کشــور گرفته شــود.
ــروس  ــورد وی ــرد: در م ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــایی در گفت وگ ــرام پارس به
کرونــا ســازمان بهداشــت جهانــی در اوایــل شــیوع آن در چیــن بــرای جهــان 
وضعیــت اضطــراری اعــالم کــرد و بعــد از آن مــا شــاهد مدیریــت موضــوع در 
نقــاط مختلــف دنیــا بودیــم امــا متاســفانه بــه هــر دلیلــی کــه قابــل توجیــه 
ــرد و  ــدا ک ــه پی ــن ادام ــه چی ــی ب ــای ایران ــی از ایرالین ه ــرواز یک نیســت پ
حتــی مســافران کشــورهای دیگــر توســط ایرالیــن ایرانــی جابجــا شــدند. در 
ایــن زمینــه هشــدارها جــدی گرفتــه نشــد و ســهل انــگاری بســیار واضــح 

اســت.
وی معتقــد اســت: منفعــت طلبــی یــک ایرالیــن داخلــی یــا سیاســت های 
غلــط ســازمان هواپیمایــی و همچنیــن جــدی نگرفتــن هشــدارهای ســازمان 
بهداشــت جهانــی باعــث شــد ویــروس کرونــا بــه ایــران هــم بیایــد. بــا توجــه 

بــه اینکــه ابتــالی بــه ایــن ویــروس در کشــورهای همســایه گــزارش نشــده 
بنابرایــن ایــن ویــروس از طریــق پروازها وارد کشــور شــده اســت و مشــخص 

نیســت چــه زمانــی ویــروس بــه ایــران آمــده اســت.
ــات  ــداد تلف ــه »تع ــان اینک ــا بی ــس ب ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰ مجل
کرونــا در ایــران بیــش از کل جهــان منهــای چیــن اســت«، ابــراز عقیــده کــرد: 
ــگاری صــورت  ــه نشــد و بعــد هــم ســهل ان ایــن موضــوع اول جــدی گرفت
گرفــت و عــدم مدیریــت مرزهــای هوایــی و ورودی هــای کشــور موجــب شــد 

تــاوان آن گریبانگیــر مــردم و کشــور شــود.
پارســایی ادامــه داد: وقتــی در جهــان در مــورد کرونــا وضــع اضطــراری اعــالم 
ــی مثــل چیــن اعمــال نمی شــود. چــرا  ــران محدودیت های شــده چــرا در ای
ــا ۲۰  ــان را ب ــهر ووه ــن ش ــم. چی ــتفاده نمی کنی ــن اس ــه چی ــا از تجرب م
میلیــون نفــر جمعیــت قرنطینــه کــرد و بــه عنــوان یــک کشــور توســعه یافتــه 
توانســت در ۱۰ روز یــک بیمارســتان بــرای درمــان ایــن بیمــاری بســازد ولــی 
مــا ایــن موضــوع را رهــا کرده ایــم. وقتــی ایــن موضــوع در ســطح کالن جــدی 

گرفتــه نشــده مــردم هــم آن را جــدی نمی گیرنــد.

هر
 م

س:
عک

شـورای  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت  کمیسـیون  رئیـس 
اسـالمی گفـت: وزیـر بهداشـت در جلسـه علنـی مجلـس 
دربـاره اقدامـات ایـن وزارت خانه برای پیشـگیری از شـیوع 

کرونـا بـه نماینـدگان مجلـس توضیـح می دهـد.
علـی نوبخـت حقیقـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: 
امـروز صحبتـی بـا رئیـس مجلـس داشـتیم که بـه موجب 
آن قـرار شـد در اولیـن جلسـه مجلـس بعـد از سـه هفتـه 
وزیـر  اسـفند(   ۵( دوشـنبه  روز  در صبـح  یعنـی  تعطیلـی 
بهداشـت و معاونانـش در مجلـس گزارشـی دربـاره اقدامات 

پیشـگیرانه از شـیوع کرونـا ارائـه دهنـد.

پروازهـای  تمـام  داشـت:  اظهـار  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
اسـت. متوقـف شـده  بـه چیـن  مسـافری 

محمـد اسـالمی در گفت وگـو بـا ایلنـا در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه مـردم بـر این باور هسـتند کـه پروازهـای چین 
عامـل ورود کرونـا به ایران بوده اسـت، گفـت: این موضوع 
قابـل بررسـی اسـت و وزارت بهداشـت بایـد آن را اعـالم 
کنـد.وی گفـت: پروازهـای مسـافری به چیـن متوقف بود 
و تنهـا پروازهـای بـاری بـا تاییـد وزارت بهداشـت انجـام 

می شـد.

وزیر بهداشت درباره کرونا 
به مجلس توضیح می دهد

تمام پروازهای مسافری به 
چین متوقف شده است

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی گفت: بـا توجه 
بـه سـوابق گذشـته می گویـم کرونـا را بـه زودی شکسـت 
می دهیم.سـعید نمکـی در همایـش بیسـت و هشـتمین 
گرامیداشـت دانشـجویان نخبـه کـه بـا حضور معـاون اول 
روز  برگـزار شـد، گفـت: حـدود ۲۵، ۲۶  رییـس جمهـور 
پیـش اولیـن لحظاتـی کـه صـدای کرونـا در اطراف کشـور 
محـدود کـردن  خواسـت  در  چیـن،  از سـوی  شـنیدم  را 
پروازهـارو داشـتم؛ شـاید یگانه مـردی که ایسـتادند برای 

انجـام ایـن  کار دکتـر جهانگیـری بودنـد.

وزیـر امـور خارجـه هلند بـا همتای ایرانی خـود دیدار کـرد و دور 
نخسـت گفت وگوهـای وزرای خارجـه دو کشـور در حـال جریان 
اسـت.به گزارش اداره کل اطالع رسـانی و امور سـخنگویی وزارت 
امور خارجه، »اسـتف بلـوک« وزیر امور خارجه دولت پادشـاهی 
هلنـد ظهـر امـروز شـنبه بـا حضـور در محـل وزارت امـور خارجه 
ایـران، بـا »محمدجـواد ظریف« دیـدار کرد. آقای اسـتف بلوک 
وزیـر امـور خارجه هلنـد کـه در راس هیاتی به تهران سـفر کرده 
اسـت بعدازظهـر امـروز بـا دکتر محمـد جـواد ظریف وزیـر امور 

خارجـه جمهوری اسـالمی ایـران دیـدار و گفتگو کرد. 

بزودی کرونا را شکست 
می دهیم

وزیر امور خارجه هلند با 
ظریف دیدار کرد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

حفاری ها از »تُل یونجه« داراب سر درآوردندنقاشی ۴۰ هزار ساله ای که در خطر نابودی است

ــد ده  ــی چنـ ــد، نقاشـ ــان معتقدنـ محققـ
ــاری  ــوار غـ ــه روی دیـ ــاله ای کـ ــزار سـ هـ
در جزیـــره »سوالوســـی« اندونـــزی قـــرار 

ــت. ــودی اسـ ــر نابـ دارد، در خطـ
در مـــاه دســـامبر گروهـــی از باستان شناســـان از کشـــف ســـنگ نگاره ای 
باســـتانی کـــه یـــک صحنـــه  شـــکار را بـــه تصویـــر می کشـــد و  حـــدود 
ــد.  ــر دادنـ ــزی خبـ ــاری در اندونـ ــت دارد،  در غـ ــال  قدمـ ــزار سـ ۴۰ هـ
حـــاال دانشـــمندان معقدنـــد، ایـــن ســـنگ نگاره  ارزشـــمند در شـــرایطی 
ــی  ــک کمپانـ ــای یـ ــل فعالیت هـ ــه دلیـ ــرار دارد و  بـ ــیب پذیری قـ آسـ
ــت  ــه تحـ ــار در منطقـ ــت.این غـ ــودی اسـ ــر نابـ ــازی، در خطـ سیمان سـ
ـــه  ـــت.  ب ـــده اس ـــع ش ـــازی »Tonasa« واق ـــی سیمان س ـــت کمپان مالکی
ـــی  ـــن کمپان ـــار توســـط ای ـــن غ ـــد از ای ـــکان بازدی ـــب، اجـــازه و ام ـــن ترتی ای
ــیمان شـــرق اندونـــزی محســـوب  کـــه بزرگ تریـــن تولیدکننـــده سـ
می شـــود، تعییـــن می شـــود. بـــا ایـــن کـــه مســـووالن ایـــن کمپانـــی 
بـــرای فراهـــم کـــردن امنیـــت کافـــی بـــا مقامـــات محلـــی همـــکاری 

داشـــته اند امـــا اســـتخراج مـــواد اولیـــه ســـیمان همچنـــان در اطـــراف 
ـــند  ـــمندان در تالش ـــی و دانش ـــات محل ـــاال مقام ـــه دارد.ح ـــار ادام ـــن غ ای
تـــا امنیـــت بیشـــتری را بـــرای ایـــن مـــکان باستان شناســـی مهـــم کـــه 
ـــت  ـــن اس ـــده و ممک ـــع ش ـــزی واق ـــی« اندون ـــره »سوالوس ـــوب جزی در جن

خانـــه اکتشـــافات بـــزرگ دیگـــری نیـــز باشـــد، فراهـــم کننـــد.
ـــق و  ـــان تحق ـــه در جری ـــت ک ـــمندانی اس ـــی از دانش ـــه یک ـــو« ک  » بودیانت
بررســـی ایـــن ســـنگ نگاره های ۴۰ هـــزار ســـاله نقـــش داشـــته اســـت، 
بیـــان کـــرد: »بـــه عنـــوان محققـــی کـــه تمـــام دوران حرفـــه ای خـــود را 
ـــل  ـــار ماقب ـــن غ ـــت ای ـــاره وضعی ـــده ام، درب ـــی« گذارن ـــوب »سوالوس در جن
تاریـــخ بســـیار نگـــران هســـتم، چراکـــه ایـــن غـــار در حـــال حاضـــر بـــا 
پروژه هـــای اســـتخراج متعـــدد بـــرای مـــواد اولیـــه ســـیمان و ســـنگ 
ـــی در  ـــی  تاریخ ـــن نقاش ـــه ای ـــس از آن ک ـــی پ ـــت.« کم ـــده اس ـــه ش احاط
ســـال ۲۰۱۷ کشـــف شـــد،  ایـــن کمپانـــی سیمان ســـازی موافقـــت کـــرد 
ـــا  ـــد ام ـــت کن ـــار محافظ ـــن غ ـــراف ای ـــای اط ـــن ه ـــار از زمی ـــا از ۳.۶ هکت ت

پروژه هـــای اســـتخراجی ایـــن کمپانـــی همچنـــان ادامـــه دارد.

در حالـی یک دانش آموخته باستان شناسـی 
غیرمجـاز  حفـاری  چنـد گـودال  ایجـاد  از 
خبـر  »تل یونجـه«  تاریخـی  محوطـه ی  در 
می دهـد کـه چنـد سـالی اسـت ایـن تپه ی 
تاریخـی عـالوه بـر آسـیب اتوبانـی کـه از میانـه ی آن رد شـده، هـر روز شـاهد 
کوچکتـر شـدن آن از طریـق رشـد زمین هـای کشـاورزی در اطـراف خود اسـت. 
از یـک سـو هـر سـال تپه ی تاریخـی »تل یونجـه« که سـال ها قبل بـرای ایجاد 
اتوبـان بـه دو نیم تقسـیم شـده بود، به واسـطه ی شـخم زدن زمیِن کشـاورزان 
حدود نیم آب می رود و از سـوی دیگر شـواهد جدید در این محوطه ی تاریخی 
از ایجـاد گودال هـای عمیـق و بزرگـی کـه حکایـت از حفاری های غیرمجـاز دارد، 
در ایـن محوطـه خبـر می دهنـد، گودال هایـی کـه بـه گفتـه ی شـاهدان عینی به 
زمـان زیـادی برای حفر کـردن نیاز دارند و قاچاقچیان زمـان الزم را برای این کار 
داشـتند. محمود ابراهیمی - دانش آموخته باستان شناسـِی دانشـگاه مرودشت 
شـیراز – کـه حـدود ۱۵ روز قبـل از تل یونجـه دیـدن کـرده، در گفت و گو با ایسـنا 
می گویـد: در زمـان حضـورم بـا سـه حفـاری غیرمجـاز در مناطـق مختلـف تپه 

مواجه شـدم، دو حفاری غیرمجازِ جدیدتر که شـبیه به سـاختار گور ایجاد شـده 
بـود و حفـاری دیگـری کـه حـدود ده متر عمق داشـت و مشـخص نیسـت چه 
زمانـی رخ داده اسـت، امـا قطعـا به زمـان زیادی برای کندن نیاز داشـته اسـت.

او بـا بیـان این کـه گویا دو حفاری شـبیه به گور کـه در فاصله ی حـدود ۱۱ متر از 
یکدیگـر انجـام شـده اند، با دسـتگاه به وجـود آمده انـد، ادامه می دهـد: تا جایی 
کـه اطـالع دارم این محوطه پیش از این توسـط باستان شناسـان مطالعه شـده 
اسـت، امـا هنـوز هیـچ کاوِش باستان شناسـی روی آن انجام نشـده اسـت و به 
نظـر می رسـد حـدود ۶ هزار سـال قدمـت دارد، یعنـی متعلق به هـزاره ی چهارم 
قبـل از میالد اسـت.وی اضافه می کند: جای تعجب اسـت کـه حفاران غیرمجاز 
چطـور فرصـت داشـته اند، حـدود ۱۰ متـر در دل زمیـن حفاری کنند. از یک سـو 
بایـد خیلـی مطمئـن باشـند که چیزی وجـود دارد و ایـن کار را انجـام دهند و از 
سـوی دیگـر چطـور توانسـته اند در زمـان زیـادی و بـدون حضـور هیچ شـخص 
دیگـری کارشـان را انجـام دهند و کسـی جلوی کارشـان را نگیـرد چون فاصله ی 
زیـادی هـم بـا منطقـه ی شـهری نـدارد، شـاید هـم آن قدر بـا محوطه آشـنایی 

داشـته اند کـه از زمـان رفـت و آمدهـا مطلـع بوده اند.

 پیام
 میراث

اولین جلسه دوره پیشرفته کارگاه همایش شیوه های آموزش نگارش و نوشتن خالق به کودکان و نوجوانان ویژه معلمان و مربیان 
کودک، پنجشنبه اول اسفند به میزبانی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

رنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو هیـأت علمـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی در 
بررسـی هایش روی بناهـای تاریخـی کشـور آذربایجـان، با 
کتیبـه ی فرمان شـاه طهماسـب بـرای تخفیـف مالیاتی در 

مسـجد جامـع باکـو مواجه شـده اسـت.
شـاه  دومیـن  حکومـت  دوره  دربـاره ی  رضوانفـر  مرتضـی 
صفـوی می گویـد: شـاه طهماسـب با ۵۴ سـال پادشـاهی، 
بیشـترین دوره حکومـت را در امپراطوری صفوی ها داشـته 
اسـت. وی بـا آرام کـردن غائلـه ی ازبک هـا و عثمانی هـا، 
توانسـت بیشـترین تالش را در گسـترش تشـیع در منطقه 
داشـته باشـد و عطـف بـه آن علمـای بسـیاری از نقـاط 
مختلـف بـه ایـران جـذب شـدند کـه از جملـه می تـوان بـه 
محقـق ثانـی، شـیخ حارثی و فرزندش شـیخ بهایی اشـاره 

کرد.
او کـه مدتـی برای پژوهِش آثار ایرانـی در آذربایجان حضور 
داشـته اسـت، بـا اشـاره بـه این کـه سـوم اسـفند روز تولـد 
شـاه طهماسـب صفـوی اسـت، به ایسـنا توضیـح می دهد: 
در بخشـی از کتیبه ی فرمان شـاه طهماسـب برای تخفیف 
مالیاتـی کـه در مسـجد جامع باکـو در جمهـوری آذربایجان 
نصـب شـده، نوشـته شـده اسـت: » در ایام دولـة ابد پیوند 
الحسـینی  طهماسـب  شـاه  رکاب  سـپهر  نـواب کامیـاب 
خلـدهللا ملکـه ابـدا، حکـم مطـاع در تاریـخ ذی قعده سـنة 
اربـع و سـتین و تسـعمائة بنا بانکه مالوجهـات و و جوهات 
تاحـد مـرزی ممالـک محروسـه را بتخفیـف و تصدق مقرر 
مقدسـات  عالیـات  بـارواح حضـرات  آنـرا  ثـواب  فرمـوده 
چهاردهـم معصـوم صلـواة هللا و سـالمه علیهـم اجمعیـن 

هدیـه کـردم تغییـر کننـده بلعنت خـدا گرفتار شـود«.
وی بـا بیـان این کـه مسـجد جامـع باکو، یکـی از مهمترین 
ایـن مسـجد  داد:   ادامـه  اسـت،  قفقـاز جنوبـی  مسـاجد 
ارزشـمند کـه در زمـان شـوروی سـابق )سـایوز(، تبدیـل به 
مـوزه فـرش شـده بـود، کتیبـه هـای ارزشـمندی از فرامین 
شـاه طهماسـب، شـاه عبـاس، اولجایتـو سـلطان محمـد 
خدابنـده و چنـد کتیبـه فارسـی دیگـر دربـاره وقفیـات و 

مرمـت مسـجد دارد.

سوژه
فرمان عفو مالیاتی 
شاه طهماسب در 

جمهوری آذربایجان

مشارکت ایران در رویدادهای گردشگری روسیه

در واقع لغو گروهی روادید بین ایران و روسیه به نفع دفاتر خدمات مسافرتی است.

و  ایــران  دفاتــر مســافرتی  نشســت 
روســیه، حضــور ایــران در نمایشــگاه 
TRAVEL و MITT و نهایــی شــدن 
روادیــد گروهــی از جملــه اتفاقاتــی 
ــال در  ــفند امس ــر اس ــه اواخ ــت ک اس
و  ایــران  گردشــگری  روابــط  حــوزه 

می خــورد. رقــم  روســیه 
از چنــد ســال پیــش موضــوع لغــو 
روســیه  و  ایــران  گروهــی  روادیــد 
ــه  ــه مرحل ــی ب ــود ول ــده ب ــرح ش مط
هــم  بــار  یــک  نمی رســید.  نهایــی 
مســئوالن گردشــگری در ســال ۹۶ هــم 

اعــالم کردنــد کــه لغــو روادیــد گروهــی 
بیــن ایــران و روســیه در نخســتین 
ماه هــای ســال ۲۰۱۸ انجــام خواهــد 
ــو  ــه موضــوع لغ ــا از آنجــا ک شــد. منته
ویــزا بــر عهــده وزارت خارجــه اســت، در 
ــت  ــه می بایس ــن وزارت خان ــت ای نهای
را  گردشــگری  متولیــان  پیشــنهاد 
ــدام  ــن اق ــد. ای ــی کن ــری و نهای پیگی
ــزای  ــذف وی ــا ح ــه ب ــنهاد اگرچ و پیش
ســنت پترزبــورگ اجرایــی شــد امــا 
مســکو  بــه  رفتــن  بــرای  همچنــان 
پایتخــت روســیه نیــاز بــه گرفتــن ویــزا 

ــود. ب
ــال  ــاه س ــهریور م ــیه در ش ــت روس دول
۹۸ اعــالم کــرده بــود کــه اتبــاع ایرانــی 

و ۵۲ کشــور دیگــر اجــازه ســفر بــا 
ــن  ــه س ــگان ب ــی رای ــزای الکترونیک وی

ــد. ــورگ را دارن پترزب
حــاال دوبــاره موضــوع لغــو روادیــد 
گــروه  قالــب  در  هــم  آن  روســیه 
مطــرح شــده اســت تــا در حاشــیه 
ــه  ــی نمایشــگاه MITT روســیه ک برپای
ــاه برگــزار  ــرار اســت اواخــر اســفند م ق
شــود؛ از ســوی متولیــان دو کشــور 
نهایــی شــود. ایــن موضــوع را علــی 
اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی 
در جلســه هــم اندیشــی بــا فعــاالن 
گردشــگری کــه ۲۷ بهمــن مــاه برگــزار 
ــه  ــن جلس ــرد. او در ای ــرح ک ــد، مط ش
گفــت: یکــی از موضوعــات مهــم در 

پیگیــری  مســکو   MITT نمایشــگاه 
ــد  ــو روادی ــوع لغ ــدن موض ــی ش و نهای
گروهــی ایــران و روســیه اســت. در 
ایــن نمایشــگاه بایــد آژانس هــا حضــور 

ــند. ــته باش ــال داش فع
گردشــگری  معــاون  تیمــوری  ولــی 
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزارت 
صنایع دســتی نیــز در ایــن نشســت 
ــران  ــون ای ــاره برگــزاری پاوی گفــت: درب
مدت هــا  از  مســکو  نمایشــگاه  در 
قبــل برنامه ریزی هایــی بــا مســئوالن 
ــه یکــی  ــم ک ــن کشــور انجــام داده ای ای
و  ایــران  بیــن  مهــم  موضوعــات  از 
لغــو  حــوزه گردشــگری،  در  روســیه 
ــی  ــن آمادگ ــی اســت. ای ــد گروه روادی
از ســوی روســیه وجــود دارد و در ایــن 
بــرای  مناســبی  فرصــت  نمایشــگاه 
روادیــد  لغــو  تفاهم نامــه  امضــای 
در  اســت.  شــده  فراهــم  گروهــی 
آژانس هــای  از  تعــدادی  ایــن ســفر 
ــوان  ــیه به عن ــران و روس ــگری ای گردش
مجــری تحقــق و برگــزاری ایــن رویــداد 

انتخــاب و معرفــی خواهنــد شــد.
در واقــع لغــو گروهــی روادیــد بیــن 
ایــران و روســیه بــه نفــع دفاتــر خدمات 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای مســافرتی اســت. ب
ــای  ــرای گروهه ــد ب ــا می توانن آژانس ه
۵ نفــر بــه بــاال بــدون دریافــت روادیــد، 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــگری طراح ــور گردش ت
ــه  ــه ب ــرادی ک ــامل اف ــد ش ــو روادی لغ
صــورت انفــرادی بــه روســیه ســفر 

نمی شــود. می کننــد 
حرمــت هللا رفیعــی رئیــس انجمــن 
هوایــی  مســافرت  خدمــات  دفاتــر 
و جهانگــردی ایــران بــا تأییــد ایــن 

مطلــب بــه خبرنــگار مهــر گفــت: در 
ــد  ــرای لغــو روادی گذشــته مشــکالتی ب
ــی  ــود و اجرای ــرح شــده ب ــی مط گروه
ــران  ــفیر ای ــا س ــه گوی ــا اینک ــد. ت نش
مقامــات  بــا  مذاکراتــی  روســیه  در 
ــا در  ــده ت ــرار ش ــام داده و ق روس انج
نمایشــگاه MITT ایــن موضــوع نهایــی 

ــود. ش
ــش  ــد روز پی ــن از چن ــی همچنی رفیع
 B۲B نشســت  برگــزاری  مســئولیت 
بیــن آژانس هــای مســافرتی ایرانــی 
ــت.  ــه اس ــده گرفت ــر عه ــی را ب و روس
نمایشــگاه های  بــا  کــه  نشســتی 
ــد  ــان خواه ــیه همزم ــگری روس گردش
ایــن  در  امســال  بنابرایــن  شــد. 
نمایشــگاه چنــد اتفــاق همزمــان خواهد 
شــد یکــی موضــوع نهایــی شــدن لغــو 
روادیــد دیگــری برپایــی پاویــون ایــران 

 ۲۹ تــا   ۲۶ از   MITT نمایشــگاه  در 
اســفند، برگــزاری نمایشــگاه گردشــگری 
روســیه از ۲۷ تــا ۲۹ اســفند و برپایــی 
ــاه. ــفند م ــت B۲B در روز ۲۵ اس نشس
هــم گفــت:  بــاره  ایــن  در  رفیعــی 
فعــاالن  روی  در  رو  نشســت های 
دنیــا  جــای  همــه  در  گردشــگری 
ــدام  ــر اق ــا دی ــی م ــت ول ــوم اس مرس
ــه  ــر مســافرتی کشــوری ک ــم دفات کردی
جــزو بازارهــای هــدف اســت، بــا کشــور 
دیگــر وارد مذاکــره شــده و قراردادهایــی 
را می بندنــد. ماننــد کاری کــه بــه تازگــی 

ــد. ــام ش ــن انج ــا چی ــان و ی در عم
ــازار  ــم ده ب ــران ه ــرای ای ــزود: ب وی اف
هــدف طراحــی شــده کــه یکــی از آنهــا 
روســیه اســت بنابرایــن حضــور امســال 
ــد بیشــتر از  آژانس هــای مســافرتی بای

قبــل باشــد.

ــی، گردشــگری  ــرکل میراث فرهنگ مدی
از  ایــالم  اســتان  صنایع دســتی  و 
ــازی  ــدی محوطه س ــرفت ۵۰درص پیش
تنگــه بهــرام چوبیــن در شهرســتان 

ــر داد. ــهر خب دره ش
ــل  ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
از روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
شــنبه  عبدالمالــک  ایــالم،  دســتی 
ــه  ــازی تنگ ــه س ــت: »محوط زاده گف

ــون  ــار ۷۰میلی ــا اعتب ــن ب ــرام چوبی به
ــا  ــارات اســتانی ب ــال از محــل اعتب ری
پیشــرفت فیزیکــی ۵۰درصــد در حــال 

ــت.« ــام اس انج
ــه  ــاخت تنگ ــروژه زیرس ــزود: »پ او اف
بهــرام چوبیــن بــا هــدف معرفــی آثــار 
ســهولت  بــرای  طبیعــی  تاریخــی، 
ــردد گردشــگران و مســافران انجــام  ت
ــه هــر ســاله بیــش از  می شــود چراک
ــه تاریخــی  ــن منطق ــر از ای هــزاران نف

و تفریحــی دیــدن می کننــد.«
ــی، گردشــگری  ــرکل میراث فرهنگ مدی
ایــالم  اســتان  صنایع دســتی  و 
باســتانی  تنگــه  »ایــن  داد:  ادامــه 
هشــت کیلومتــری  در  شــگفت انگیز 
از  یکــی  دل  در  و  پلدختــر  مســیر 
دره هــای کبیرکــوه واقــع شــده کــه 
را شــکارگاه ییالقــی و  مورخــان آن 
بنــا بــه روایاتــی مخفیــگاه بهــرام 
بنــام  ســرداران  از  یکــی  چوبیــن 
ایرانــی می داننــد و به عنــوان یکــی 
طبیعــی  زیبــای  پدیده هــای  از 
دربرگیرنــده  شــهر  دره  شهرســتان 
بناهایــی اســت کــه در نــوع خــود کــم 

نظیــر اســت.«

پیشرفت 5۰درصدی محوطه سازی 
تنگه بهرام چوبین ایالم

برای نگین »توپخانه« 
خواب های طالیی دیده اند

بـرای چهلمیـن سـال آغاز به کارشـان، تصمیـم گرفته اند قدیمی ترین بنای سـاخته 
شـده بـرای فعالیـت بانـک در کشـور را بـه مـوزه تبدیـل کننـد، پـس بـا کمک یک 
مـوزه دار، نخسـت بـه سـمت ایجـاد مـوزه ای موقت رفته انـد، تـا در ادامـه ی طرح و 
بـا برنامه ریـزی گاوصنـدوق بانـک را بـه مـوزه ای دائمی تبدیـل کنند. نگیـِن زیبا اما 
کوچـک میـدان توپخانـه تهـران، با کاشـی های خـاص و معماری متفـاوت اش این 
روزهـا، کاربـری جدیـدی را نجربـه می کند.مجموعـه سـاختمانی که یکـی از بناهای 
داخلـی اش در اواخـر دهـه ۸۰ هـم  یـک بـار بـه مـوزه تبدیل شـد، اما کمتـر از یک 
سـال بعـد تعطیـل شـد تـا برخـی اقدامـات شـهری را در داخـل فضـای مجموعـه 

عملیاتـی کنند.
حـاال بـرای مـدت کوتاهـی یعنـی حـدود ۱۰ روز دیگـر، دو طبقـه بـاالی سـاختمان 
قدیمـی »بانـک بازرگانی ایـران« یا همان »بانک تجارت« )مسـئووالن فعلی بانک( 
در میـدان توپخانـه را بـه گالری هـای موقـت تبدیـل کرده انـد و تعـدادی از تابلوهای 
نفیس نقاشـی را به نمایش گذاشـته اند و یک شـعبه نمادین بانک با طراحی دهه 
۴۰ و ۵۰ شمسـی بـرای آشـنایی گردشـگران بـا بانکـداری آن سـال ها  طراحـی و به 
نمایـش گذاشـته شـده اند وحتی تعـدادی از قدیمی ترین اسـناد صنعـت بانکداری 

کشـور نیـز در مـوزه بانک تجارت به نمایش گذاشـته شـده اسـت.

ته
نک

حـاال دوبـاره موضـوع لغـو روادیـد روسـیه آن هـم در قالـب 
گـروه مطـرح شـده اسـت تـا در حاشـیه برپایـی نمایشـگاه 
MITT روسـیه کـه قـرار اسـت اواخر اسـفند مـاه برگزار شـود؛ 
از سـوی متولیـان دو کشـور نهایـی شـود. این موضـوع را علی 
اصغـر مونسـان وزیر میراث فرهنگی در جلسـه هم اندیشـی با 
فعـاالن گردشـگری کـه ۲۷ بهمن ماه برگزار شـد، مطـرح کرد. 
او در ایـن جلسـه گفـت: یکـی از موضوعات مهم در نمایشـگاه 
MITT مسـکو پیگیـری و نهایـی شـدن موضـوع لغـو روادید 
گروهی ایران و روسـیه اسـت. در این نمایشـگاه باید آژانس ها 
حضـور فعال داشـته باشـند.ولی تیمـوری معاون گردشـگری 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی نیـز در این 
نشسـت گفـت: دربـاره برگـزاری پاویـون ایـران در نمایشـگاه 
مسـکو از مدت هـا قبـل برنامه ریزی هایـی بـا مسـئوالن ایـن 
کشـور انجـام داده ایـم که یکـی از موضوعـات مهم بیـن ایران 
و روسـیه در حوزه گردشـگری، لغـو روادید گروهی اسـت. این 
آمادگی از سـوی روسـیه وجود دارد و در این نمایشگاه فرصت 
مناسـبی برای امضـای تفاهم نامه لغـو روادیـد گروهی فراهم 

شـده است.  

گردشگریگردشگری

راه اندازی کیوسک های اطالع رسانی گردشگری نظارت ها و بازرسی های نوروزی در کردستان
معـاون گردشـگری و سـرمایه  
میـراث  اداره  کل  گـذاری 
 فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
گفـت:  کردسـتان،   دسـتی 
»در راسـتای آمادگـی تاسیسـات گردشـگری و مراکـز 
خدماتـی بـرای ارائـه خدمات بهینه به مسـافران نوروزی 
نظارت ها و بازرسـی ها در سـطح اسـتان، تشـدید شـد.«
به گـزارش میـراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی کردسـتان، 
حمید اسـکندری بـا اعالم این خبر افـزود: »در بازدیدها 
تاسیسـات گردشـگری،  از  انجام شـده  بازرسـی های  و 
و  گردشـگری  موازیـن  رعایـت  بـرای  الزم  تاکیـدات 

بهداشـتی بـه مدیـران واحدهـای مختلـف ابـالغ شـد.«
اسـکندری اظهـار کـرد: »اسـتندها و بنرهـای مختلـف 
کـه بـه معرفـی سـامانه 09629 می پردازنـد در اماکـن 
هتل آپارتمـان،  )هتـل،  اسـتان  سـطح  گردشـگری 
اقامتگاه هـای  مسـافرتی،  دفاترخدمـات  مهمانپذیـر، 
بوم گـردی و واحدهـای پذیرایـی بین راهی( نصب شـده 

اسـت.«
او در ادامه با درخواسـت از تمام تاسیسـات گردشـگری 
بـرای همـکاری الزم در ایـن خصـوص، گفـت: »لـزوم 
و  شهرسـتان ها  تمـام  بـه  سـامانه  ایـن  اطالع رسـانی 

مراکـز خدماتـی ابـالغ شـده اسـت.«

میـراث  فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
»بـا  گفـت:  هرمـزگان  اسـتان 
همکاری انجمن های گردشـگری 
کیوسـک های اطالع رسـانی گردشـگری بـرای نـوروز 1399 در 
بوسـتان ها و اماکـن پرتـردد بندرعبـاس راه اندازی می شـود.«
»امـروز  مطلـب گفـت:  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  برومنـد  رضـا   
گردشـگری یکی از عوامل توسـعه  شـهرها محسوب می شود 
و بندرعبـاس بـه عنـوان مرکز اسـتان از ظرفیت های مناسـبی 

در ایـن زمینـه برخـوردار اسـت.«
او با اشـاره به اینکه هم افزایی انجمن های گردشـگری و اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی هرمزگان 

می توانـد بـه رونـق گردشـگری اسـتان بینجامـد، ادامـه داد: 
»بـا همـکاری شـهرداری، پنـج نقطه از شـهر بندرعبـاس برای 
ایجـاد کیوسـک هـای اطالع رسـانی گردشـگری به مسـافران 
و گردشـگران نـوروزی انتخـاب شـد کـه ایـن کیوسـک هـا با 

همـکاری انجمـن هـای گردشـگری راه انـدازی می شـود.«
او نقـاط نصـب  این کیوسـک ها را فـرودگاه، راه آهن، اسـکله 
شـهید حقانی و بوسـتانهای محل اسـکان مسـافران نوروزی 
ایـن کیوسـک های گردشـگری،  »در  و گفـت:  عنـوان کـرد 
خدمـات الزم و راهنمایی به گردشـگران شـامل معرفی جاذبه 
های گردشـگری اسـتان، ارائه اطالعات مربوط به مسـیر های 
دسترسـی، حمل و نقل و ترانسـفر، امکانات مسـیر و مقصد، 

نقشـه، بروشـور، کتـاب، کارت پسـتال و... ارائه می شـود.«

رنا
 ای

س:
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حیــات  مدیریــت  و  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
وحــش بــا بیــان اینکــه اســاس صــدور پروانه هــای 
شــکار علمــی اســت، گفــت: پروانه هــای شــکار 
ــق  ــات مناط ــی، اطالع ــول فن ــردن اص ــاظ ک ــا لح ب
دفاتــر  نظــرات  سراســری،  ،آماربرداری هــای 

تخصصــی ابــالغ و در حــال اجــرا اســت.
ــد  ــتناد بن ــه اس ــزود: ب ــی اف ــهاب الدین منتظم  ش
»و« مــاده ۶ قانــون حفاظــت و بهســازی، برقــراری 
هــر گونــه محدودیــت و ممنوعیــت موقتــی زمانــی 
- مکانــی - نوعــی و طریــق ز ســال۱۳۸۶ تــا 
ــاع  ــرای اتب ــکار ب ــه ش ــال۱۳۹۲، ۲هزارو۱۶پروان س
داخلــی و ۵۲۵پروانــه شــکار بــرای اتبــاع خارجــی 
حفاظــت  ســازمان  مدیریــت  تحــت  مناطــق  در 
محیط زیســت یــا زیســتگاه های طبیعــی خــارج 
تورهــای  اســت.  شــده  صــادر  مناطــق  ایــن  از 
شــکار امســال کــه پکیج هایــی یــک ماهــه اســت، 
ــزار  ــی ۱۰ه ــز کوه ــر ب ــرای شــکار ه ــی ب ــور کل به ط
ــای  ــورو و گونه ه ــزار ی ــش ۲۰ه ــه می ــورو، هرگون ی
پرداخــت  یــورو  ۳۰هــزار  الرســتان  و  شــیراز 
می کننــد؛ ایــن ارقــام بیــن ۷۰ تــا ۳۶۰میلیــون 
ــد.  ــرق دار می کن ــت و ق ــب دول ــد نصی ــان درآم توم
در قرق هــای اختصاصــی از شــکارچیان ایرانــی، 
بــرای شــکار کل، بــز، قــوچ و میــش بــه ازای 
هــر رأســی کــه شــکار می شــود، مبلغــی بیــن 
۱۰۰هــزار تومــان دریافــت می شــود کــه  تــا   ۸۰
ــت  ــه دول ــاب خزان ــغ به حس ــن مبل ــارم ای یک چه
واریــز می شــود و بقیــه بــه قــرق دار اختصــاص 
می یابــد. ی و کمــی شــکار و صیــد و اعــالم آن 
قانون شــکار و صیــد و   ۴ طبــق مقــررات مــاده 
بــر اســاس بنــد »ب« مــاده ۶ قانــون شــکار و 

ــد  ــکار و صی ــررات ش ــرای مق ــم و اج ــد، تنظی صی
ــون و  ــن قان ــدرج در ای ــای من ــاس هدف ه ــر اس ب
ــون  ــی قان ــه اجرای ــاده ۱۵ آیین نام ــتناد م ــه اس ب
ــد، تعییــن  و اعــالم   هرســاله شــرایط   شــکار و صی
و مقــررات  شــکار و صیــد از جملــه اختیــارات و 
وظایــف ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.

وی ادامــه داد:  مطابــق مــاده ۲ آیین نامــه اجرایــی 
شــکار ویــژه، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 

ــره  ــت و به ــر حفاظ ــالح در ام ــع ذیص ــوان مرج عن
بــرداری پایــدار از حیــات وحــش و محیــط زیســت 

کشــور شــناخته شــده اســت.
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــی تصری منتظم
شــرایط  و  شــکار  قابــل  گونه هــای  جمعیــت  و 
ــرای  ــط ب ــل تحمــل محی ــت قاب ــک و ظرفی اکولوژی
بهــره بــرداری، تعــداد مجــاز و ســهمیه قابــل شــکار 
ــاس  ــر آن اس ــن و ب ــکار را معی ــل ش ــک فص در ی
و  قوانیــن  در چارچــوب  را  ویــژه شــکار  پروانــه 
مقــررات شــکار و صیــد تعهــدات بیــن المللــی 

ــرد. ــد ک ــادر خواه ــران ص ــالمی ای ــوری اس جمه
فــوق  قوانیــن  اجــرای  منظــور  بــه  افــزود:  وی 
و بــا هــدف بهــره گیــری از شــکار بــه عنــوان 
زیســتگاه ها،  در  مدیریتــی  ابزارهــای  از  یکــی 
هرســاله  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
کارشناســی  نظــرات  بنــدی  جمــع  از  پــس 
اســتان ها  زیســت  محیــط  حفاظــت  ادارات کل 
چهارپــا  شــکار  دســتورالعمل های  درخصــوص 
چهارگانــه  مناطــق  و  اختصاصــی  قرق هــای  در 
و  تخصصــی  دفاتــر  فنــی  دیدگاه هــای  اخــذ   ،
پــس از برگــزاری جلســات متعــدد نســبت بــه 

ــه  ــالغ آن ب ــن دســتورالعمل های مربوطــه و اب تدوی
ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان های 

می کننــد. اقــدام  پروانــه  صــدور  متقاضــی 
منتظمــی خاطــر نشــان کــرد: در ســال جــاری 
ــه  ــز نظــرات ادارات  کل درخصــوص صــدور پروان نی
شــکار چهارپــا در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان 

ــدی شــد. ــع بن اخــذ و جم
ســازمان  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــا اشــاره بــه جمــع  حفاظــت محیــط زیســت، وی ب
ــاظ  ــا لح ــه، ب ــنهادات واصل ــرات و پیش ــدی نظ بن
بــه اســتناد اطالعــات در  کــردن اصــول فنــی، 

چرا سازمان محیط زیست پروانه شکار صادر می کند؟
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش: پروانه های شکار با لحاظ کردن اصول فنی و اطالعات مناطق اجرا می شود 

ــده توســط  ــه چنــگ آوردن موجــودی زن ــا ب ــتن ی ــد( کُش ــی: صی ــه عرب ــر )ب ــا نخجی شــکار ی
ــان  ــا نخجیرب ــکارچی ی ــز ش ــد نی ــکار می کن ــه ش ــی ک ــه کس ــت. ب ــر اس ــدٔه دیگ ــود زن موج
گوینــد. شــکار جانــوران توســط انســان بــرای تجــارت شــامِل فــروش پوســت و مــو، اســتخوان 
ــه اســم ورزش( انجــام می شــود. ــح )ب ــرای تفری ــا ب ــدن ی ــر اجــزای ب ــاج، گوشــت و دیگ و ع
شــکار جرگــه، کــه گاه در گذشــته شــکار قمرغــه نامیــده می شــد، نوعــی از شــکار اســت کــه در 
آن مــردم بســیاری نخجیــر را احاطــه نماینــد تــا حیــوان بــه ســمت شــکارچی رانــده شــود. در 

هنــد بــه ایــن نــوع شــکار هتهجــوری گوینــد.

منتظمـی: بـا توجـه بـه وضعیـت و جمعیـت 
گونه هـای قابـل شـکار و شـرایط اکولوژیـک و 
ظرفیت قابـل تحمل محیط برای بهـره برداری، 
تعداد مجاز و سـهمیه قابل شـکار در یک فصل 
شـکار را معیـن و بـر آن اسـاس پروانـه ویـژه 
شـکار را در چارچـوب قوانیـن و مقررات شـکار 
و صیـد تعهدات بین المللی جمهوری اسـالمی 

ایـران صـادر خواهـد کرد.

رنا
 ای

س:
عک

آذربایجــان غربــی معــاون فنــی اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان 
ــان  ــای آذربایج ــال تاالبه ــی گفت:ح غرب
بارشــهای  بــا  و  اســت  غربــی خــوب 
اخیــر بــه وضعیــت مطلــوب نزدیکتــر 

ــود. ــی ش م
حجــت جبــاری در گفــت و گــو بــا ایســنا 
در خصــوص آخریــن وضعیــت تــاالب 
طــی ســال  در  اســتان گفــت:  هــای 
ــهای مســتمر و  ــل بارش ــه دلی ــته ب گذش
ــی  ــمانی و اقدامات ــزوالت آس ــب ن مناس
ــت  ــط زیس ــت محی ــه اداره کل حفاظ ک
اســتان در الیروبــی انهــار و کانــال هــای 
منتهــی بــه تــاالب هــا انجــام داده بــود، 
ــی  ــاالب هــای اســتان وضعیــت مطلوب ت
داشــته و در طــی ســال جــاری هــم 
اگــر چــه بارندگــی خوبــی در طــی پاییــز 
وجــود نداشــت ولــی بــا شــروع بارندگــی 
هــای زمســتان آبگیــری تــاالب هــا هــم 
ــم در  ــه امیدواری ــده اســت ک ــروع ش ش
طــی فصــل بهــار آبگیــری تــاالب هــا بــه 

ــود برســد. ــر خ حداکث
وی بــا بیــان اینکــه در آذربایجــان غربــی 
۳۰ تــاالب دائمــی و فصلــی، لــب شــور یا 
ــا انســان ســاخت  شــیرین، طبیعــی و ی
ــاالب  ــا ۱۶ ت ــان آن ه ــود دارد، از می وج
و  بــوده  فصلــی  تــاالب   ۱۴ و  دائمــی 
عــالوه بــر ایــن تــاالب هــا، تعــداد ۱۵ آب 
بنــد و ۲۰ مــورد ســد وجــود دارد، افــزود: 
زیســتگاه  هــا  تــاالب  ایــن  ی  همــه 
ــواع گونــه هــای  هــای مناســبی بــرای ان
ــاالب  ــه ت ــوده ک ــزی ب ــار آب ــزی و کن آب
ــن  ــف بی ــن مختل ــای اســتان از عناوی ه

ــد. ــی برخوردارن ــی و داخل الملل
ــط  ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
ــاالب از  ــه داد: ۶ ت ــتان ادام ــت اس زیس
ــوان ۴  ــت عن ــتان تح ــای اس ــاالب ه ت
ــت  ــه ثب ســایت در کنوانســیون رامســر ب
رســیده انــد کــه تــاالب دریاچــه ارومیــه، 
تــاالب قوپــی بابــا علــی، تاالبهــای درگــه 
ــاالب  ــو ) ۳ ت ســنگی، شــورگل و یادگارل
ــی  ــاالب کان ــک ســایت( و ت ــب ی در قال

ــا هســتند. ــه آن ه ــرازان از جمل ب

گل
کشور ظرفیت های زیادی در حوزه زراعت چوب و جن

گیاهان دارویی دارد
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت   
آبخیــزداری کشــور گفــت: کشــور ظرفیــت هــای 
و گیاهــان  چــوب  زراعــت  حــوزه  در  زیــادی 
دارویــی دارد، همچنیــن روی آوردن  فارغ التحصیــالن 
و اعضــاء نظــام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعــی بــه 
ــش  ــا، افزای ــرای آن ه ــد ب ــن کســب درآم ــن شــغل ها ضم ای

اشــتغال در  منطقــه را بــه دنبــال دارد. 
نظــام  ســتاد  اعضــاء  بــا  دیــدار  در  شــهبازی  خســرو   
از  گفــت:  کشــور  منابع طبیعــی  و  کشــاورزی   مهندســی 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــاء س ــه اعض ــا ب ــذاری فعالیت ه واگ
کشــاورزی و  منابع طبیعــی اســتقبال می کنیــم.  همچنیــن 
ــوان از  ــه می ت ــود دارد ک ــی وج ــازمان فعالیت های ــن س در ای
ــد  ــر تولی ــا نظی ــرای آن ه ــرای اج ــی  ب ــش خصوص ــوان بخ ت

ــرد.  ــره ب ــتعالمات به ــه اس ــخگویی ب ــال و پاس نه
سرپرســت ســازمان جنگل هــا بــا اشــاره بــه ضــرورت مهــارت 
ــی  ــاورزی و منابع طبیع ــوزه کش ــازی در ح ــوزش و برندس آم

ــای الزم  ــد زمینه ه ــی می توان ــام مهندس ــازمان  نظ ــزود: س اف
را  منابع طبیعــی  فارغ التحصیــالن  بیشــتر  بــرای مشــارکت 
ــازمانی  ــای س ــرای  فعالیت ه ــتند در اج ــه هس ــه دارای رتب ک
ــم  ــزداری فراه ــی و آبخی ــای منابع طبیع ــن پروژه ه و همچنی

کنــد. 

وی همچنیــن از اعضــاء ســتاد ســازمان نظــام مهندســی 
خواســت تــا عالقمنــدان بــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
ــر  ــی نظی ــد در حوزه های ــب کن ــازمان را ترغی ــن س ــو ای  عض
فرهنگ ســازی منابع طبیعــی و اطفــاء حریــق در جنگل هــا 

ــد.  ــارکت  کنن ــع مش و مرات
نحــوه  بررســی  منظــور  بــه  ایــن جلســه  اســت  گفتنــی 
فارغ التحصیــالن  تخصصــی  خدمــات  از  بهره منــدی 
رشــته های منابع طبیعــی عضــو  ســازمان نظــام مهندســی 
در حفــظ، احیــاء و توســعه جنگل هــا و مراتــع برگــزار شــد. 

ــور، زنبورعســل و  ــا بیمــاری هــای طی ــارزه ب ــر مب ــرکل دفت  مدی
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــم س ــرم ابریش ک
ســم بوتولیســم بــه هیــچ وجــه قابــل ســرایت و تهدیــدی بــرای 
پرنــدگان بومــی و صنعتــی منطقــه بــه شــمار نمــی رود، گفــت: 
ــتان های  ــی اس ــی و بوم ــای صنعت ــرای واحده ــی ب ــچ نگران هی

ــدارد. شــمالی کشــور وجــود ن
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــاهی« روز ش ــا اکبرش »علیرض
ــی از  ــم ناش ــوع س ــک ن ــم ی ــزود: بوتولیس ــا اف ــادی ایرن اقتص
رشــد باکتــری در فضــای کــم اکســیژن ماننــد کنســروهای 
مــواد غذایــی اســت و مشــابه بیمــاری هــای ویروســی هماننــد 
آنفلوانــزا و نیوکاســل کــه توســط بــاد، جریــان آب و وســایل قابــل 

ــال نیســت. انتق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســاله ۲۰۰ گونــه متفــاوت از پرنــدگان 
ــد  ــه مهاجــرت مــی کنن ــی میانکال ــاالب بیــن الملل ــه ت مهاجــر ب
ــاه  ــن م ــا ۲۵ بهم ــا ت ــزارش ه ــن گ ــق آخری ــت: طب اظهارداش
ــای  ــه ه ــب گون ــده مهاجــر در قال ــزار پرن ــش از ۱۶ ه ــاری بی ج
مختلــف تلــف شــده اند کــه احتمــال ادامــه ایــن رونــد تــا اواخــر 

فرودیــن مــاه ســال آینــده وجــود دارد.
ــور، زنبورعســل و  ــای طی ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــر مب ــرکل دفت مدی
ــم  ــروز س ــزود: ب ــور اف ــکی کش ــازمان دامپزش ــم س ــرم ابریش ک
بوتولیســم در تــاالب هــای جلگــه ای و جلبکــی مختــص ایــران 
نیســت بلکــه در دیگــر کشــورها نیــز روی مــی دهــد امــا بایــد 
عوامــل بــروز ایــن مســئله در تغییــر اکوسیســتم تــاالب میانکالــه 
از جهــات مختلــف از جملــه کاهــش آبرســانی، ســیل، فاضــالب، 

پســاب هــای صنعتــی و کشــاورزی بررســی شــود. اکبرشــاهی 
جمــع آوری الشــه پرنــدگان مهاجــر در تــاالب بــه یــک معضــل 
تبدیــل شــده اســت گفــت: ورود توکســین بــه گل و الی و 
کشــندگی ســم و فســادپذیری گیاهــان و الشــه حشــرات باعــث 

ــدگان مهاجــر شــده اســت. افزایــش مــرگ و میــر پرن
وی بــا بیــان اینکــه رویــداد بــروز ســم بوتولیســم در حــدود ۱۶ 
هــزار هکتــار از تــاالب میانکالــه روی داده اســت افــزود: در ایــن 
ــی در  ــا خفگ ــار فلجــی شــده و ب ــدگان مهاجــر دچ شــرایط پرن
ــا را  ــع آوری الشــه ه ــر جم ــن ام ــه همی ــد ک ــی رون ــرو م آب ف
ــد موجــب تشــدید ســم  ــرو کــرده کــه مــی توان ــا مشــکل روب ب

ــود. در آب ش
ــور، زنبورعســل و  ــای طی ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــر مب ــرکل دفت مدی
کــرم ابریشــم ســازمان دامپزشــکی کشــور  اضافــه کــرد: ســازمان 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــکاری س ــا هم ــکی ب دامپزش
ــرای تســریع جمــع آوری الشــه هــا  ــا راهــکاری ب تــالش دارد ت

ــد. بیاب
ــا نمونــه گیری هــای صــورت گرفتــه احتمــال  وی اظهارداشــت: ب
بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان و نیوکاســل منفــی شــده 
ــان  ــا بی ــدارد. وی ب ــی در ایــن خصــوص وجــود ن اســت و نگران
اینکــه نمونــه گیــری در خصــوص بیمــاری هــای مختلــف طیــور 
بــه طــور مســتمر انجــام مــی شــود گفــت: بــرای حفــظ، بهســازی 
ــه  ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــژه ت ــه وی ــا ب ــاالب ه ــای ت و احی
جلســات متعــددی در ریاســت جمهــوری صــورت گرفتــه اســت 
کــه بایــد حــق آبــه، کنتــرل پســاب هــا و الیروبــی انجــام شــود.

بــه تازگــی »علیرضــا رفیعــی پــور« رییــس ســازمان دامپزشــکی 
ــی و  ــتندات میدان ــزود: مس ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــور در گف کش
ــا  ــه ب ــه نشــان مــی دهــد ک نمونه هــای آزمایشــگاهی از میانکال
راکــد شــدن آب تــاالب و باتالقــی شــدن آن  اکســیژن کاهــش 
ــای  ــه ه ــا و درختچ ــه ه ــه بوت ــاد ریش ــب فس ــه موج ــه ک یافت
ــد  ــرای تولی ــر محیطــی را ب ــن ام ــه  همی ــالب شــده ک داخــل ت

ــرده اســت. ــاد ک ــوم ایج ــتریدیوم بوتولین ــری کلوس باکت
وی ادامــه داد: رشــد ایــن میکــروب و آلودگــی گیاهــان و 
ــدگان مهاجــر منجــر شــده  ــر  پرن ــاالب، مــرگ و می حشــرات ت

ــا  ــنده ای در دنی ــده و کش ــج کنن ــمی، فل ــم س ــت. بوتولیس اس
ــد  ــوم تولی ــتریدیوم بوتولین ــری کلوس ــطه باکت ــه بواس ــت ک اس
ــده در  ــودات زن ــان و موج ــدن انس ــا ورود در ب ــد ب ــی توان و م
ــد دســتگاه گــوارش و مکان هایــی  محیط هــای کم اکســیژن مانن
کــه زخم هــای عمیــق دارنــد، رشــد کنــد. شــبه جزیــره میانکالــه 
ــرقی  ــوب ش ــه جن ــار در منتهی الی ــزار هکت ــاحت ۶۸ ه ــا مس ب
ــهر  ــهر بهش ــمال ش ــری ش ــدران، در دوازده کیلومت ــای مازن دری
واقــع اســت کــه از ایــن میــزان ۴۵ هــزار هکتــار آن در تــاالب و 

ــکی دارد. ــار خش ــزار و ۸۰۰ هکت ۱۲۳ ه

مشــاور علمــی ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی درســی 
ــان و  ــاب انس ــوزش کت ــرای آم ــم ب ــزار معل ــت: ۵ ه گف
محیــط زیســت و آمــوزش مســائل مربــوط بــه آب و 
ســیالب آمــوزش دیده انــد کــه در گروه هــای آموزشــی 
جغرافیــا، زمیــن یــا زیســت شناســی ایــن مطالــب را بــه 

ــد. ــی کنن ــل م ــوزان منتق ــش آم دان
محمــود امانــی طهرانــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار گــروه دانشــگاه و آمــوزش افــزود: ســرگروه های 
ــه شــدند و  ــه آموزشــی توجی ــک برنام ــن معلمــان در ی ای

سم »بوتولیسم« تهدیدی 
برای طیور صنعتی و بومی نیست
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محیط 
زیست

آب و هوا

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

رویکردهای نوین در حفاظت 
از تنوع زیستی بررسی می شود

و  بینــی  پیــش  مدیــرکل 
ســازمان  ســریع  هشــدار 
ــاره  ــن اش ــی ضم هواشناس
بــه ورود ســامانه بارشــی 
اســفند(  روز دوشــنبه )۵  از  بــه کشــور  جدیــد 
گفــت: بــا ورود ایــن ســامانه بارشــی ،بــارش بــرف 
ــق  ــی از مناط ــدید در برخ ــاد ش ــاران و وزش ب و ب

کشــور پیــش بینــی می شــود.
ــا  ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــان در گف ــادق ضیائی ص
ــی  ــفند و ط ــط روز ۳ اس ــه از اواس ــن ک ــان ای بی
ــراز  ــف ت ــواج ضعی ــور ام ــا عب ــفند ب ــروز ۴ اس ام
ــات  ــرب ارتفاع ــمال غ ــاط ش ــی نق ــی در برخ میان
ــاط  ــی از نق ــج در برخ ــه تدری ــزی و ب ــرز مرک الب
شــمال شــرق بــارش پراکنــده بــرف و بــاران پیــش 
بینــی شــد اظهــار کــرد:  بعــد از ظهــر روز دوشــنبه 
)۵ اســفند( بــا ورود یــک ســامانه بارشــی بــه 
دامنه هــای  در  واقــع  اســتان های  در  کشــور 
ــور  ــرب کش ــوب غ ــرب و جن ــزی غ ــرس مرک زاگ

بــارش بــاران و بــرف و وزش بــاد شــدید و در 
ــرز مرکــزی و مرکــز کشــور  ــی الب دامنه هــای جنوب

بــارش پراکنــده رخ می دهــد.
ــا  ــی ب ــق جنوب ــارش در مناط ــزود:  ب ــان اف ضیائی
ــی روز  ــن ط ــت. همچنی ــراه اس ــرق هم ــد و ب رع
ســه شــنبه )۶ اســفند( ایــن ســامانه تقویــت 
دامنه هــای  کشــور  غربــی  نیمــه  و  می شــود 
جنوبــی البــرز ســواحل دریــای خــزر ، مرکــز و 

شــمال شــرق  کشــور را در بــر می گیــرد.
ــدت  ــن روز ش ــه در ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
دامنه هــای  خــزر  دریــای  ســواحل  در  بــارش 
مرکــزی  البــرز  دامنه هــای  مرکــزی،  زاگــرس 
و غــرب کشــور اســت تصریــح کــرد:  همچنیــن 
ــه  ــا توجــه ب ــت ســه شــنبه ۶ اســفند ب اواخــر وق
ــمالی  ــوار ش ــوا در ن ــای ه ــمالی دم ــات ش جریان
کشــور بــه طــور محسوســی کاهــش می یابــد و بــا 
افزایــش ســرعت وزش بــاد دریــای خــزر را مــواج 

. د می شــو

مدیـر کل دفتـر مـوزه تاریـخ 
ژنتیکـی  ذخایـر  و  طبیعـی 
محیـط  حفاظـت  سـازمان 
زیسـت با اشـاره بـه برگزاری 
اولیـن همایش ملی تنوع زیسـتی گفـت: رویکردهای 
ایـن  برگـزاری  اهـداف  از  یکـی  حفاظـت  در  نویـن 
همایـش اسـت کـه توسـط کارشناسـان و متخصصان 

امـر مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گیـرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت، محمـد مـدادی از آغـاز فراخـوان و 
دریافـت مقـاالت اولیـن همایـش ملی تنوع زیسـتی 
خبـر داد و افـزود: این همایـش در چهار رویکرد اصلی 
شـناخت و معرفـی تنـوع زیسـتی کشـور و مطالعـات 
بنیادین آن، حفاظت در سـطوح سـه گانه بهره برداری 
پایـدار از تنـوع زیسـتی و آموزش و جریان سـازی در 
سـطوح مختلـف جامعه برگـزار و در بیـش از ۱۰ محور 
بـر اسـاس ضـرورت علمـی و اجرایـی موجود نسـبت 

بـه پذیـرش مقـاالت اقـدام خواهـد کرد.
زیسـتی  تنـوع  ملـی  همایـش  اولیـن  علمـی  دبیـر 
نویـن در حفاظـت، مدیریـت گونـه هـا  رویکردهـای 
و جمعیـت هـا، ابعـاد حقوقـی و بیـن المللـی تنـوع 
زیسـتی، اثـرات تغییـرات اقلیـم بـر تنـوع زیسـتی، 
کشـاورزی پایدار، دانش بومی و مشـارکت آگاهانه در 
حفـظ تنوع زیسـتی را از محورهـای مهم این همایش 

برشـمرد.
وی افـزود: ایـن همایـش بـه مناسـبت روز جهانـی 
تنـوع زیسـتی در خـرداد مـاه سـال آینده بـا همکاری 
و مشـارکت مراجـع علمـی و اجرایـی مرتبـط از جملـه 
پژوهشـکده محیط زیسـت و توسـعه پایدار، دبیرخانه 
مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی برگـزار مـی 
شـود، محققـان و متخصصـان تـا پایـان اسـفند مـاه 
اینترنتـی  پایـگاه  طریـق  از  مقالـه  ارسـال  فرصـت 
همایـش بـه نشـانی biodiversitycongress.ir  را 

دارند.

رکوردشکنی گرمترین دما برای جنوب زمین
تیمی از محققان آرژانتینی در تاریخ ۹ فوریه گرمترین روز در قاره جنوبگان )آنتراکتیکا( را ثبت 
کردند. در این روز دمای این قاره که بخش عمده آن را یخ های قطب جنوب تشکیل می دهد، به 
حدود ۲۱ درجه سانتی گراد رسیده و نگرانی های مربوط به تغییرات اقلیمی را افزایش داده است.

گزارش 

حال تاالب های 
آذربایجان غربی 

خوب است

ریا
منابع آلوده کننده دریای خزر در باکو و مناطق د

همجوار شناسایی شد
بازرســی هــای اخیــر وزارت محیــط زیســت و 
انجــام  آذربایجــان  جمهــوری  طبیعــی  ذخایــر 
ــرون"  ــره "آبش ــبه جزی ــاحلی ش ــای س ــه در آبه گرفت
منابــع عمــده آلــوده کننــده دریــای خــزر را شناســایی کــرد .

ــروه  ــه از ســوی گ ــای انجــام گرفت ــن بازرســی ه ــان ای در جری
کارشناســان اداره نظــارت بــر محیــط زیســت وزارت محیــط 
ــای  ــوری آذربایجــان از آب دری ــی جمه ــر طبیع زیســت و ذخای
ــده  ــرا ش ــوژی اج ــات میکروبیول ــرداری و مطالع ــه ب ــزر نمون خ

اســت .
ــر  ــاش اوا  یکــی از کارشناســان ایــن اداره گفــت : ب نرمیــن باب
ــع  ــه یکــی از مناب ــا مشــخص شــد ک ــن بازرســی ه اســاس ای
عمــده آلــوده کننــده دریــای خــزر فاضــالب هــای منطقــه 

ــد . ــی باش ــو م ــهر باک ــوراخانی " ش "س
وی افــزود : فاضــالب هــای منطقــه "ســوراخانی" از طریــق 
چنــد مســیر از جملــه کانــال انتقــال فاضــالب "آبشــرون" بــدون 

ــه مــی شــود . ــای خــزر ریخت ــه دری ــه ب تصفی

ــی "  ــای "باالخان ــه ه ــای قصب ــالب ه ــزود : فاض ــاش اوا اف باب
، "صابونچــی " ، "زابــرات-۱" و "زابــرات -۲ " ، "رامانــا " و " 
ینــی رامانــا " منطقــه صابونچــی شــهر باکــو نیــز از طریــق کانــال 
ــاحل و از  ــه س ــتقیم ب ــور مس ــان" بط ــالب " حوس ــال فاض انتق

ــا ریختــه مــی شــود . ــه دری آنجــا نیــز ب
طبــق ایــن بازرســی هــای انجــام گرفتــه، فاضــالب هــای 
ــی اف " شــهر  ــه "تق واحدهــای مســکونی و اقتصــادی در قصب
ســومقایت واقــع در ۳۰ کیلوموتــری شــمال شــهر باکــو ، به دلیل 
نبــود شــبکه متمرکــز انتقــال فاصــالب بــه ســوی دریــای خــزر 
جریــان دارنــد . ایــن بازرســی هــای انجــام گرفتــه در آب هــای 
ــره "آبشــرون " ) باکــو پایتخــت جمهــوری  ســاحلی شــبه جزی
ــبه  ــن ش ــر روی ای ــوار ب ــکونی همج ــق مس ــان و مناط آذربایج
جزیــره و در ســاحل دریــای خــزر واقــع هســتند ( نشــان داد ، 
میــزان آالینــده هــای شــیمیایی و بیولوژیکــی ، باکتــری هــای 
ــه  ــای خــزر ریخت ــه دری ــه ب ــای ک ــن فاضــالب ه موجــود در ای

مــی شــود، بیــش از حــد طبیعــی اســت.

ت
یس

ز

ــر  ــی و ذخای ــخ طبیع ــوزه تاری ــر م ــر کل دفت مدی
ژنتیکــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت با اشــاره 
بــه برگــزاری اولیــن همایــش ملــی تنــوع زیســتی 
گفــت: رویکردهــای نویــن در حفاظــت یکــی از اهــداف 
ــان و  ــط کارشناس ــه توس ــت ک ــش اس ــن همای ــزاری ای برگ

متخصصــان امــر مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــاالت  ــت مق ــوان و دریاف ــاز فراخ ــدادی از آغ ــد م ــت، محم زیس
ــن  ــزود: ای ــر داد و اف ــتی خب ــوع زیس ــی تن ــش مل ــن همای اولی
ــوع  ــی تن ــناخت و معرف ــی ش ــرد اصل ــار رویک ــش در چه همای
زیســتی کشــور و مطالعــات بنیادیــن آن، حفاظــت در ســطوح ســه 
گانــه بهــره بــرداری پایــدار از تنــوع زیســتی و آمــوزش و جریــان 
ســازی در ســطوح مختلــف جامعــه برگــزار و در بیــش از ۱۰ محــور 
بــر اســاس ضــرورت علمــی و اجرایــی موجــود نســبت بــه پذیرش 

مقــاالت اقــدام خواهــد کــرد.
دبیــر علمــی اولیــن همایــش ملــی تنــوع زیســتی رویکردهــای 
ــاد  ــا، ابع ــت ه ــا و جمعی ــه ه ــت گون ــت، مدیری ــن در حفاظ نوی
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ــه  ــالغ آن ب ــن دســتورالعمل های مربوطــه و اب تدوی
ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان های 

می کننــد. اقــدام  پروانــه  صــدور  متقاضــی 
منتظمــی خاطــر نشــان کــرد: در ســال جــاری 
ــه  ــز نظــرات ادارات  کل درخصــوص صــدور پروان نی
شــکار چهارپــا در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان 

ــدی شــد. ــع بن اخــذ و جم
ســازمان  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــا اشــاره بــه جمــع  حفاظــت محیــط زیســت، وی ب
ــاظ  ــا لح ــه، ب ــنهادات واصل ــرات و پیش ــدی نظ بن
بــه اســتناد اطالعــات در  کــردن اصــول فنــی، 

دســترس از وضعیــت مناطــق به ویــژه فشــار ناشــی 
جمعیــت،  منابــع،  محدودیــت  و  خشکســالی  از 
ــل  ــای قاب ــنی گونه ه ــبت س ــی و نس ــبت جنس نس
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــو(  گف ــوچ و آه ــکار )کل، ق ش
در  گرفتــه  صــورت  سراســری  آماربرداری هــای 
ــی  ــر تخصص ــی دفات ــا هماهنگ ــر ب ــال های اخی س
ــه  ــم و ب ــه تنظی ــتورالعمل های مربوط ــب دس در قال
همــراه ســهمیه هــای تعییــن شــده بــه ۱۲ اســتان 
متقاضــی و دارای شــرایط الزم پروانــه ابــالغ شــده 

ــت. ــرا اس ــال اج و در ح
نــرخ شــکار برخــی گونه هــای حیات وحــش در 

ــان می رســد -  ــون توم ــا ۳۶۰میلی ــه ۷۰ ت ــران ب ای
ــارد  ــغ ۴میلی ــه مبل ســال گذشــته ۳۰جــواز شــکار ب
تومــان بــه شــکارچیان خارجــی فروختــه شــد. 
و  آب  تنــوع  به دلیــل  کشــور  در  شــکار  فصــل 
قابــل  حیات وحــش  زادآوری  زمــان  و  هوایــی 
ــکار،  ــل ش ــروع فص ــا ش ــت. ب ــوع اس ــکار، متن ش
ایــن  و  می گیرنــد  رونــق  نیــز  شــکار  تورهــای 
ــور  ــارج از کش ــل و خ ــی از داخ ــا عالقه مندان توره
می کننــد.  شــده  قــرق  و  آزاد  مناطــق  راهــی  را 
ســال گذشــته  می دهــد کــه  نشــان  بررســی ها 
ــروش  ــل ف ــا از مح ــان تنه ــارد توم ــدود 4میلی ح

حــدود 30جــواز شــکار بــه شــکارچیان خارجــی 
ــت. ــده اس ــب ش کس

ــا کاهــش جمعیــت حیات وحــش، جنگــی پنهــان  ب
ــاده  ــکار راه افت ــان ش ــدان و مخالف ــان عالقه من می
راهــی  را  شــکار  عالقه مندنــد،  آنهــا کــه  اســت. 
بــرای افزایــش جمعیــت می داننــد و مخالفــان 
کشــور  در  حیات وحــش  شــرایط  معتقدنــد 
ــک   ــی ی ــل حت ــوان تحم ــه ت ــت ک ــه ای نیس به گون
ــق  ــدازی مناط ــد. راه ان ــته باش ــوز را داش ــدد مج ع
ــون در 4نقطــه  ــر داد و هم اکن ــرق اوضــاع را تغیی ق
ــا  ــت. قرق داره ــده اس ــدازی ش ــرق راه ان ــه ق منطق
در ازای نگهــداری از مناطــق اختصاصــی، می تواننــد 
بخشــی از مجوزهــای ســاالنه را بــه جامعــه محلــی، 
براســاس  بفروشــند.  خارجی هــا  و  ایرانی هــا 
قانــون شــکار صیــد، تعییــن قــرق اختصاصــی 
محیط زیســت  شــورای عالی  تصویــب  بــه  بایــد 
در ســال94  قرق هــا  و حقــوق  تکالیــف  برســد. 
ایــن  براســاس  شــد.  تصویــب  شــورا  ایــن  در 
دســتورالعمل ها اولویــت بــا تعاونی هــای محلــی 
ــه  ــان جامع ــد از هم ــز بای ــان آن نی ــت و کارکن اس
محلــی اســتخدام شــوند. مجــوز شــکار زمانــی 
رخ می دهــد کــه رشــد جمعیــت صــورت گرفتــه 
6درصــد جمعیــت  تــا   3 آن صــورت  در  باشــد، 
ــه  قابــل شــکار اســت. درصــد قابــل توجهــی نیــز ب
ــته از  ــال گذش ــاص دارد. س ــی اختص ــه محل جامع
ــه شــکار صــادر شــده کمتــر  میــان حــدود 100پروان
از 30درصــد بــه خارجی هایــی اختصــاص یافــت 
ــکار  ــی را ش ــای ایران ــد گونه ه ــح می دهن ــه ترجی ک

ــد. کنن
ــاعد  ــیار مس ــا بس ــرای قرق داره ــرایط ب ــال ش امس
ــرای  ــط ب ــت فق ــرار اس ــه ق ــرا ک ــت چ ــده اس ش
ــود.  ــادر ش ــا ص ــکار چهارپ ــوز ش ــرق مج ــق ق مناط
محیط زیســت  معــاون  کالنتــری،  کیومــرث 
محیط زیســت  ســازمان  تنوع زیســتی  و  طبیعــی 
کشــور در این بــاره بــه ایرنــا گفــت کــه مجــوز 
شــکار چهارپایــان در هیچ یــک از مناطــق کشــور 
اختصاصــی  قــرق  منطقــه  و  نمی شــود  صــادر 
یــزد و منطقــه شــکارممنوع کرمــان استثناســت. 
به نظــر  بســته  نیــز  پرنــده  شــکار  مجــوز 
مجموعــه کارشناســی مدیــران اســتانی حفاظــت 
محیط زیســت اســت و در زمــان حاضــر مجــوز 

شــکار پرنــده صــادر نشــده اســت.

با کاهش جمعیت 
حیات وحش، 

جنگی پنهان میان 
عالقه مندان و 

مخالفان شکار راه 
افتاده است. آنها که 
عالقه مندند، شکار را 
راهی برای افزایش 

جمعیت می دانند و 
مخالفان معتقدند 

شرایط حیات وحش 
در کشور به گونه ای 

نیست که توان تحمل 
حتی یک  عدد مجوز را 
داشته باشد. راه اندازی 

مناطق قرق اوضاع را 
تغییر داد.  

چرا سازمان محیط زیست پروانه شکار صادر می کند؟
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش: پروانه های شکار با لحاظ کردن اصول فنی و اطالعات مناطق اجرا می شود 

مشــاور علمــی ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی درســی 
ــان و  ــاب انس ــوزش کت ــرای آم ــم ب ــزار معل ــت: ۵ ه گف
محیــط زیســت و آمــوزش مســائل مربــوط بــه آب و 
ســیالب آمــوزش دیده انــد کــه در گروه هــای آموزشــی 
جغرافیــا، زمیــن یــا زیســت شناســی ایــن مطالــب را بــه 

ــد. ــی کنن ــل م ــوزان منتق ــش آم دان
محمــود امانــی طهرانــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار گــروه دانشــگاه و آمــوزش افــزود: ســرگروه های 
ــه شــدند و  ــه آموزشــی توجی ــک برنام ــن معلمــان در ی ای

ــد. ــده ان ــوزش دی در ۳۱ اســتان کشــور آم
وی اعــالم کــرد: ایــن معلمــان و دانش آمــوزان در فضــای 
ــا هــم مرتبــط هســتند تــا تجربیــات خــود  مجــازی وب ب
را بــه اشــتراک بگذارنــد. در واقــع هــر کــدام از ایــن 
ــوزش  ــود را آم ــروه خ ــه گ ــد ک ــوولیت دارن ــان مس معلم
ــده و  ــاد ش ــه ای ایج ــتم خوش ــک سیس ــی ی ــد یعن دهن
و  سیســتان  خوزســتان،  اســتان های  در  اول  وهلــه  در 
بلوچســتان، کرمــان، خراســان رضــوی، همــدان و قزویــن 

ــت. ــده اس ــزار ش ــبی برگ ــای مناس دوره ه

ــش  ــرای دان ــه ب ــا ســیالب ک ــه ب ــن مواجه ــوزش تمری آم
ــدارس  ــوزان دوره متوســطه دوم اســت، در برخــی از م آم
اســتان ها صــورت مــی گیــرد، تصمیــم گیــری اینکــه 
چنــد مدرســه درگیــر ایــن آمــوزش شــوند، بــه خــود 

می شــود. مرتبــط  اســتان ها 
از  مــدارس  در  ســیالب  بــا  مواجهــه  تمریــن  طــرح 
بــرای  کشــور  اســتان های  تمــام  در  مــاه  اســفند   ۵
ــم  ــع یازده ــژه مقط ــه وی ــطه ب ــوزان دوره متوس دانش آم

می شــود. اجرایــی 
موضوعاتــی کــه از کتــاب انســان و محیــط طــی دو ســال 
ــود؛  ــورد موضــوع آب ب گذشــته انتخــاب مــی شــود، در م
ســال گذشــته خشکســالی مدنظــر بــود و هنــوز هــم ایــن 

موضــوع در کشــور ادامــه دارد.
وی افــزود: اینکــه هــر ســال در کتــاب انســان و محیــط بــه 
یــک موضــوع پرداختــه مــی شــود، بــه ایــن معنــا نیســت 
ــی در کشــور حــل شــده اســت. انتخــاب  ــه مســئله قبل ک
زمینــه در ایــن کتــاب بهانــه ای اســت کــه روی موضوعــات 
مختلــف آگاهــی عمومــی معلمــان، دانــش آمــوزان و 

ــد. ــواده هــا افزایــش یاب خان
بــه گفتــه مشــاور ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی 
زیســت  محیــط  و  انســان  کتــاب  مولفــان  درســی، 
بــا توجــه بــه اهمیــت خســارات ناشــی از ســیالب و 
همچنیــن لــزوم آمــوزش شــیوه مواجهــه بــا ســیالب 

ــاب  ــاب انتخ ــن کت ــرای ای ــیل را ب ــه س ــدارس، زمین در م
ــه ای  ــه گون ــور ب ــای کش ــی فض ــع زمان ــد. در آن مقط کردن
ــه موضــوع ســیل در کتــب  ــود کــه ضــرورت پرداختــن ب ب

درســی را همــه احســاس کردنــد.
ــوع  ــن موض ــع پرداخت ــه داد: در واق ــی ادام ــی طهران امان
ــزام شــده  ــان ال ــه مولف ــب درســی امســال ب ســیل در کت
ــه کشــور  ــه شــود؛ چــرا ک ــه آن پرداخت ــد ب ــه بای اســت ک
ــن  ــای فروردی ــا بارش ه ــالی ب ــال خشکس ــس از ۱۱ س پ
ــه  ــت ک ــوع پیوس ــه وق ــیلی ب ــد؛ س ــر ش ۹۷ و ۹۸ غافگی

ــت. ــیاری داش ــرب بس ــرات مخ اث
و  اینکــه دانش آمــوزان دربــاره ســیالب  بیــان  بــا  وی 
خطــرات آن آگاهــی کافــی ندارنــد، اظهــار داشــت: آگاهــی 
ــه مســائل ســیل و خطــرات آن بســیار  عمومــی نســبت ب
پاییــن اســت، بــا توجــه بــه خشکســالی بایــد از هــر نــوع 
ــی از  ــرات ناش ــیم و خط ــنود باش ــور خوش ــی در کش بارش

ــم.  ــت کنی آن را مدیری
مشــاور علمــی ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی یــادآور 
ــه،  ــراوان، تصمیــم گیــری آگاهان ــه آگاهــی ف ــاز ب شــد: نی
نــگاه عمیــق بــه یــک موضــوع و تصمیــم گیــری در 
ــود.  ــاس می ش ــدت احس ــه ش ــوزان ب ــش آم ــان دان می
در  تصمیــم  یــک  بداننــد گرفتــن  بایــد  دانش آمــوزان 
شــرایط بحــران، از منظرهــای مختلــف بایــد محاســبه 

ــود. ش

۵ هزار معلم محیط زیست را به 
دانش آموزان آموزش می دهند

مدیـرکل دفتـر آبخیـزداری و حفاظـت خـاک سـازمان جنـگل 
اجـرای طـرح  در  اهمیـت مشـارکت مـردم  بـه  اشـاره  بـا  هـا 
هـای منابـع طبیعـی گفـت: حضـور تسـهیلگران اجتماعـی بیـن 
مـردم باعـث تقویـت ارتبـاط موثـر با مـردم و افزایش سـرمایه 
آبخیـز  حوضـه  پایـدار  مدیریـت  در  مـردم  وسـیع  اجتماعـی 

می شـود.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی سـازمان جنگل ها، هوشـنگ 
موفـق مدیریـت  اجـرای  الزامـات  از  افـزود:  ادامـه  در  جـزی 
جامـع حوضـه آبخیـز، مشـارکت فعـال مـردم و دسـتگاه هـای 
اجرایـی در تصمیـم سـازی و تصمیـم گیـری، برنامـه ریـزی، 

اجـرا، پایـش و ارزشـیابی مـی باشـد. 
و  آبخیـزداری  هـای  پـروژه  اجـرای  هماهنگـی  سـتاد  دبیـر 
آبخـوان داری کشـور بـا تأکیـد بـر اینکـه اجـرای پـروژه هـا بـر 
پـروژه  چنانچـه  افـزود:  نیسـتند،  شـخصی  تصمیـم  اسـاس 
هـای ملـی بـا نـگاه ملـی دیـده شـوند، باعـث ایجـاد تغییر در 

شـد.  خواهنـد  هـا  تصمیم گیـری  و  سیاسـت گذاری ها 
جـزی افـزود: در اجـرای برنامـه هـای ملـی در انتخـاب یـک 
روسـتا، بایـد براسـاس بررسـی هـا و مطالعـات انجـام شـود. 
از منابـع طبیعـی در حوضـه  پایـدار  بـرداری و حفاظـت  بهـره 
موثـر  بـا مشـارکت  وابسـتگی مسـتقیم  بـزرگ  کارون  آبخیـز 

دارد. مـردم 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری خوزسـتان نیـز در ایـن 
کارگاه آموزشـی، گزارشـی از وضعیـت سـیمای طبیعـی اسـتان 
 ۶/۴ مسـاحت  بـا  خوزسـتان  و گفـت:  داد  ارایـه  خوزسـتان 
میلیـون هکتـار کـه ۷۴ درصـد آن منابـع تجدیـد شـونده کـه 
شـامل جنگل هـا، مراتـع و بیابـان اسـت و از شـمال شـرق بـه 
سلسـله جبـال زاگـرس محصـور شـده و دو پنجم مسـاحت آن 
کـه حـدود ۹۸۰ هـزار هکتـار جنـگل طبیعـی تشـکیل می دهـد 
کـه بـا وجـود شـش رودخانـه مهـم در خوزسـتان معـادل ۳۰ 

درصـد آبهـای کشـور را در خـود جـاری دارد.

مدیریت پایدار حوضه آبخیز 
با حضور مردم و تسهیلگران

خبرکرونا ویروس و حیوانات خانگی

در کشـورهای  ویـروس کرونـا  دنبـال شـیوع  بـه 
از  نگهـداری  زمینـه  در  پرسـش هایی  مختلـف، 
حیوانـات و خطـر ابتـال بـه ایـن ویـروس مطـرح 
اینکـه  بـر  اسـت. یـک دامپزشـک ضمـن تاکیـد 
مطالعـه یـا تاییدیـه ای مبنـی بـر اینکـه حیوانـات از جملـه حیوانـات خانگی 
ابتـال بـه ویـروس کرونـا باشـد، وجـود نـدارد، بـر لـزوم  می تواننـد عامـل 

رعایـت بهداشـت فـردی و محیطـی در ایـن رابطـه تاکیـد کـرد.
پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  ایسـنا  بـا  و گـو  گفـت  در  محمـدزاده  پیمـان 
بـا  ویـروس کرونـا هسـتند،  بـه  ابتـال  مسـتعد  خانگـی  حیوانـات  آیـا  کـه 
تاکیـد بـر اینکـه صاحبـان حیوانـات خانگـی بـه هیـچ عنـوان در ایـن زمینـه 
نگرانـی نداشـته باشـند، تصریـح کـرد: بـه هـر حـال توصیـه مـا ایـن اسـت 
کـه بـه دلیـل سـایر عوامـل بهداشـتی پـس از تمـاس بـا حیوانات دسـت ها 
به طـور دقیـق شسـته شـوند. ممکـن اسـت برخـی افـراد در شـرایط فعلـی 
دچـار اسـترس شـوند و بـه حیوانـات آسـیب رسـانند یـا بخواهنـد حیـوان 
خانگی شـان را از خـود دور کننـد. بـه ایـن گونـه افـراد بایـد اطمینـان داد 
کـه تاکنـون هیچگونـه گزارشـی در دنیـا مبنـی بـر ابتـالی حیوانـات خانگـی 

)ِپـت ( بـه ویـروس کرونـا نداشـته ایم.
افـرادی کـه  بـه  بهداشـتی  توصیه هـای  ارایـه  ضمـن  ادامـه  در  محمـدزاده 
بـا انـواع دام سـروکار دارنـد، گفـت: ویـروس کرونـا در دامپزشـکی وجـود 
دارد و سـبب بیمـاری حیوانـات می شـود. کارکنـان مراکـز پـرورش دام الزم 
اسـت کـه شسـت و شـوی مکـرر دسـت ها را در اولویت قـرار دهنـد و ابزار و 

محیطـی را کـه مـدام بـا آن سـروکار دارنـد را ضدعفونـی کننـد.
ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه بـا تاکیـد بـر ضـرورت رعایـت بهداشـت 
فـردی و محیـط کار اظهـار کـرد: هـر گونـه عالئـم تنفسـی و بیمـاری در دام 

بایـد بـه سـرعت بـه دامپزشـک اطـالع داده شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۲۰۰ گونـه کروناویـروس وجـود دارد کـه می توانـد 
ژنـی  سـکانس  تصریـح کـرد:  شـود،  حیوانـات  در  بیمـاری  ایجـاد  سـبب 
۲۰۰ ویـروس مقایسـه کـرده  و دریافته انـد کـه  کروناویـروس جدیـد را بـا 

خفاش هاسـت. بـا  مرتبـط  ویـروس  ایـن 
ماننـد  حیوانـات  سـایر  کـرد:  تاکیـد  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو  ایـن 
شـتر، مـار، انـواع ماکیـان، جونـدگان، پرنـدگان، بوقلمـون، حیوانـات اهلـی 
دیگـری  انـواع  نسـبت  هنـدی  خوکچـه  و  خـوک  گوسـفند،  و  گاو  ماننـد 
انسـان ها  میـان  در  آن  شـده  مشـاهده  نـوع  از  غیـر  بـه  کروناویـروس  از 
بـه گفتـه محمـدزاده کروناویـروس می توانـد در  بسـیار حسـاس هسـتند. 
میزبان هـای طبیعـی خـود ماننـد خفـاش، خـوک یـا پرنـدگان عفونت هـای 
پایـدار و دائمـی ایجـاد کنـد. تاکنـون دو گـروه ویروسـی از کروناویروس هـا 
شناسـایی شـده اسـت کـه یکـی از آن هـا OC۴۳ و دیگـری E۲۲۹ اسـت. 
عامـل تمـام بیماری هـای کرونـا ویـروس در ایـن دو گـروه آنتی ژنی اسـت. 
در حـال حاضـر گـروه سـومی از ایـن ویـروس بـه نـام برونشـیت عفونـی 
بـدن  در  جدیـد  مـی رود کروناویـروس  احتمـال  کـه  دارد  وجـود  مرغ هـا 

باشـد. ایـن دسـته  از  خفاش هـا 

سالمت

کرونا ویروس عامل کاهش گازهای گلخانه ای در چین
کارشناسان زیست محیطی اعالم کردند: شیوع کروناویروس موجب شده تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای در چین 

حدود یک چهارم کاهش پیدا کند.

رنا
 ای
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معــاون فنــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران از پایــان 
برنامــه سرشــماری زمســتانه پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی 
ــده  اســتان تهــران خبــر داد و گفــت: ۲۹ هــزار و ۷۲۰ قطعــه پرن

ــدند. ــماری ش سرش
 مهــرداد کتــال محســنی بــا اشــاره بــه اینکــه هرســاله سرشــماری 
ــزی مهاجــر در یــک برنامــه  ــار آب ــزی و کن ــدگان آب زمســتانه پرن
ــات وحــش  ــور حی ــر ام ــری اداره نظــارت ب ــا راهب ــگ و ب هماهن
اســتان بــا همــکاری کارشناســان پرنــده شــناس همــگام بــا کل 
ــل از  ــج حاص ــات و نتای ــت: اطالع ــود، گف ــام می ش ــور انج کش
ــر،  ــزی مهاج ــار آب ــزی و کن ــدگان آب ــدت پرن ــماری بلندم سرش
به عنــوان پایــه و اســاس بررســی انــدازه و رونــد تغییــرات 
جمعیــت   مدیریتــی  و  حفاظتــی  برنامه هــای  در  جمعیتــی 

پرنــدگان مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن برنامــه سرشــماری در فاصلــه زمانــی  ۲۱ 
ــای چشــمی  ــزار تلســکوپ و دوربین ه ــا اب ــن و ب ــا ۸ بهم دی ت
ــده در ۸  ــی ش ــداف پیش بین ــر اه ــه حداکث ــتیابی ب ــرای دس ب
ــن هشــت  ــرد: ای ــح ک ــم اســتان انجــام شــد، تصری ســایت مه
ســایت شــامل دریاچــه ســد لتیــان و رودخانــه حفاظــت شــده 
ــی  ــرورش ماه ــتخر پ ــای اس ــمت هایی از پهنه ه ــرود، قس جاج
ــو در  ــاد، دریاچــه ســد مامل ــی قنبرآب ــر فصل ــاد و آبگی عشــق آب
ــه  مجموعــه حفاظتــی جاجــرود، بندعلیخــان و آبگیرهــای منطق
حفاظــت شــده کویــر، دریاچــه خلیــج فــارس چیتگــر، دریاچــه 

ــود. ــه شــور ب ســد فشــافویه و بخشــی از رودخان
ــماری در  ــن سرش ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنی ب ــال محس کت
ــف  ــه مختل ــده در ۵۲ گون ــه پرن ــزار و ۷۲۰ قطع ــوع ۲۹ ه مجم
سرشــماری شــد، گفــت: اردک سرســبز بــا تعــداد۱۳ هــزار و ۲۶۳ 
قطعــه، خوتــکا۸۶۹۰ قطعــه و خــروس کولــی۲۷۳۶ قطعــه دارای 

ــد.   ــده بودن ــاهده ش ــای مش ــن گونه ه ــار در بی ــترین آم بیش

سرشماری بیش از ۲۹ هزار 
قطعه پرنده در استان تهران

ت
یس

رویکردهای نوین در حفاظت از تنوع زیستی ز
بررسی می شود

ــر  ــی و ذخای ــخ طبیع ــوزه تاری ــر م ــر کل دفت مدی
ژنتیکــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت با اشــاره 
بــه برگــزاری اولیــن همایــش ملــی تنــوع زیســتی 
گفــت: رویکردهــای نویــن در حفاظــت یکــی از اهــداف 
ــان و  ــط کارشناس ــه توس ــت ک ــش اس ــن همای ــزاری ای برگ

متخصصــان امــر مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــاالت  ــت مق ــوان و دریاف ــاز فراخ ــدادی از آغ ــد م ــت، محم زیس
ــن  ــزود: ای ــر داد و اف ــتی خب ــوع زیس ــی تن ــش مل ــن همای اولی
ــوع  ــی تن ــناخت و معرف ــی ش ــرد اصل ــار رویک ــش در چه همای
زیســتی کشــور و مطالعــات بنیادیــن آن، حفاظــت در ســطوح ســه 
گانــه بهــره بــرداری پایــدار از تنــوع زیســتی و آمــوزش و جریــان 
ســازی در ســطوح مختلــف جامعــه برگــزار و در بیــش از ۱۰ محــور 
بــر اســاس ضــرورت علمــی و اجرایــی موجــود نســبت بــه پذیرش 

مقــاالت اقــدام خواهــد کــرد.
دبیــر علمــی اولیــن همایــش ملــی تنــوع زیســتی رویکردهــای 
ــاد  ــا، ابع ــت ه ــا و جمعی ــه ه ــت گون ــت، مدیری ــن در حفاظ نوی

حقوقــی و بیــن المللــی تنــوع زیســتی، اثــرات تغییــرات اقلیــم 
بــر تنــوع زیســتی، کشــاورزی پایــدار، دانــش بومــی و مشــارکت 
آگاهانــه در حفــظ تنــوع زیســتی را از محورهــای مهــم ایــن 

ــمرد. ــش برش همای
وی افــزود: ایــن همایــش بــه مناســبت روز جهانــی تنــوع زیســتی 
در خــرداد مــاه ســال آینــده با همــکاری و مشــارکت مراجــع علمی 
و اجرایــی مرتبــط از جملــه پژوهشــکده محیــط زیســت و توســعه 
پایــدار، دبیرخانــه مرجــع ملــی کنوانســیون تنــوع زیســتی برگــزار 
مــی شــود، محققــان و متخصصــان تــا پایــان اســفند مــاه فرصــت 
ــه نشــانی  ــش ب ــی همای ــگاه اینترنت ــق پای ــه از طری ارســال مقال
biodiversitycongress.ir را دارنــد. مــدادی همچنیــن بــا اشــاره 
ــطح  ــازمان در س ــان س ــه کارشناس ــمندی ک ــات ارزش ــه تجربی ب
ــرای تشــویق  ــت: ب ــد، گف ــوع زیســتی دارن کشــور در موضــوع تن
کارشناســان ســازمان بــه منظــور مســتند ســازی تجربیــات علمــی 
ــان در صــورت  ــرای آن و عملــی خــود، امتیــازات ویــژه آموزشــی ب

پذیــرش مقــاالت آن هــا منظــور خواهــد شــد.

گل
ساالنه 120 هزار هکتار جنگل درخت در عربستان از جن

بین می رود
ــر کشــاورزی و محیــط زیســت عربســتان  وزی
ــگل  ــار جن ــزار هکت ــاالنه ۱۲۰ ه ــرد: س ــالم ک اع
و  رود  مــی  بیــن  از  عربســتان  در  درخــت 
بســیاری از مناطــق ایــن عــاری از درخــت اســت 

شــود.و  مــی  خشــک  آنهــا  درختــان 
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بیــن الملــل خبرگــزاری فــارس 
ــگل  ــار جن ــزار هکت ــاالنه ۱۲۰ ه ــوز، س ــرب نی ــل از ع ــه نق ب
درخــت در عربســتان از بیــن مــی رود. درختــان بــه مقابلــه 
بــا بیابــان زایــی کمــک مــی کنــد و یــک محیــط پایــداری 
ــی  ــورهای عرب ــد. در کش ــی کن ــاد م ــاک ایج ــرای خ را ب
ــرض  ــد در مع ــا ۹۰ درص ــاورزی از ۷۰ ت ــای کش ــن ه زمی
تهدیــد بیابــان زایــی قــرار گرفتنــد. علــی رغــم اینکــه یــک 
کمپیــن ملــی جنــگل زایــی در عربســتان در اکتبــر گذشــته 
ایجــاد شــد و برنامــه ملــی بــرای ایــن اقــدام وجــود دارد 
ــرای کشــور  ــد جــدی ب ــی یــک تهدی ــان زای ــوز بیاب ــا هن ام

اســت.
ــالم  ــتان اع ــت عربس ــط زیس ــاورزی آب و محی ــر کش وزی

 ۴ طــی  در  ایــن کشــور  منابــع  و  کــرده کــه گیاهــان 
ــه  ــت. اگرچ ــه اس ــرار گرفت ــار ق ــت فش ــته تح ــه گذش ده
تکنولــوژی هــای مــدرن نظیــر ماهــواره و پهپــاد مــی توانــد 
ــا  ــان و ی ــع درخت ــث قط ــه باع ــاغلی را ک ــا مش ــراد و ی اف
ــاک و  ــن خ ــن رفت ــه از بی ــر ب ــه منج ــی ک ــام عملیات انج
ــرار  ــی مــی شــود را بررســی و تحــت پیگــرد ق ــان زای بیاب
ــده  ــام نش ــه انج ــن زمین ــدی در ای ــدام ج ــا اق ــد ام ده

ــت. اس
ــبز  ــای س ــق ه ــه اف ــس اتحادی ــوگیر رئی ــن الس عبدالرحم
ــرای نقــض  ــه هــای بســیار ســختی ب ــرد: »جریم ــالم ک اع
ــر  ــان در نظ ــع درخت ــز قط ــت و نی ــاق درخ ــون و قاچ قان
گرفتــه شــده اســت« و مــردم بایــد بــه ایــن قوانیــن 
ــد. ــد ش ــدی خواه ــورد ج ــان برخ ــا خاطی ــند و ب ــد باش پایبن
ــرای  ــی ب ــای بلندمدت ــزارش، راهکاره ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــان زایــی و جنــگل زدایــی وجــود دارد امــا  ــا بیاب ــارزه ب مب

ــا اســت.  ــایر نهاده ــا س ــکاری ب ــه هم ــد ب نیازمن
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فقی ا
  ۱ - شــهرت طلب - كارگردان » 

پیــاده روهــای لندن « ۲ - اثر ویکتور 

هوگــو ۳ - ســرهنگ - قبیله آتیال 

- چوب بدســت مدارس قدیم، نظم 

دهنــده ۴ - تخم گیــاه - بلند مرتبه 

- موش خرما، راســو - عالم یهودی 

۵ - اثــری از زیگموند فروید - شــلوار 

کوتــاه ۶ - عــدد کار خراب کن، عددی 

یــک رقمی، عــدد خیطی - مبهوت و 

متحیــر - ســوپ وطنی، غذای نذری، 

غذای ایرانــی - هواپیمای عجول، 

هواپیمای ســریع الســیر - كنده كاری 

روی چوب ۷ - فیلســوف هلندی 

- نــام بازیگــر - حیوان باركش ۸ - 

نوعــی قــارچ - مرحبا، آفرین - پرده 

گوش ۹ - ناخن ســتور - فینال، 

پایانــی - هال ۱۰ - كلمه پرســش - 

كاشــف میكروب سل - گریزحیوان، 

مرکز ایتالیا، شــهر بی دفاع، شــهر 

فــراری - بهبودی و رهایی از مرض 

- تنهــا، همنشــین تنها ۱۱ - روزنامه 

ارامنــه ایــران - از تیمهای فوتبال 

هلنــد ۱۲ - توانگــر - انر - مغرور - 

صیقــل ۱۳ - دریاچه ســوئد - جمع 

مرســوم، آیین های ســنتی - جوهر 

مــازو ۱۴ - برنــده نوبل ادبی ۱۹۱۱ ۱۵ 

- آزاد ســرو - آواز خوان

عمودی 
 ۱ - پیــر، ســالخورده - فضیله 

پرندگان ۲ - درس نوشــتنی، 

دیکتــه - حلیم وغذای چســبنده 

- تکــرار حرف ۳ - فانوس بزرگ 

- ترشــرویی، گره بر پیشــانی، آژنگ - 

اثر فدریكو گارســیا لوركا ۴ - ســتیزه، 

پیــکار، نزاع - بالش کوچک - 

همگــی، بز نر، کچل - برنامه ورزشــی، 

عــدد دو رقمی ۵ - حرف پیروزی، 

ضمیــر غایب، جانشــین او - لگام، 

یراق - خســیس و فرومایه - خاک 

ســفالگری، خاک سرخ، خاک عهد 

عتیق ۶ - شــهری در اســتان كرمان 

- ســودای نالــه، نفس بلند، از دل پر 

ســوز بر آید - ســرزمینی در شمال 

هنــد ۷ - تعویــض کننده هوای فضای 

بســته - دریاهــا - بزدل، جبون، كم 

جرأت ۸ - كشــوری عربی، كشور 

مبــارك - ماهــرخ - مادر عرب، عزیز 

تازی ۹ - ســرزمین - انجام پذیر، 

ممکــن و عملی - آشــكار كردن ۱۰ - 

ناگواری، دشــواری - گوشت آذری، 

مترادف آشــغال، اسب ترك - از 

پرنــده ای که لگدی ســنگین دارد 

۱۱ - پول ژاپن، پول آســیایی، پول 

قدرتمند آســیا - ســمبل عشق درهفت 

ســین، از ســین های هفت سین - 

مائــده، خوان گســتردنی - تكیه ۱۲ 

- نــزد - نیمتنه، یار شــلوار - فریاد و 

خــروش - بیابــان ۱۳ - محل فعالیت 

کارمنــد، خانــه دوم كارمند - یك 

پنجــم - هماننــدی ۱۴ - آهو - دما - 

ترمــز کشــتی ۱۵ - اندوهگین - جای 

خاك ریختن 
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 اطالع
 رسانی

بـرق  پایایـی شـبکه  پنجمیـن جلسـه شـورای 
خوزسـتان بـا موضوع بررسـی آخریـن وضعیت 
شـبکه و گـذر از پیـک بار تابسـتان ۹۹ در محل 

نیروگاه آبادان برگزار شـد.
 ایـن جلسـه بـا حضـور مدیـران شـرکت بـرق 
توزیـع  هـای  شـرکت  خوزسـتان،  ای  منطقـه 
و  اهـواز، کهگیلویـه  خوزسـتان،  بـرق  نیـروی 
و  بـرق  تولیـد  هـای  شـرکت  و  بویراحمـد 

اعضای این شـورا تشکیل شده است.
اطـالع از آخریـن وضعیـت تعمیـرات و آمـاده 
سـازی نیـروگاه هـای حرارتـی و آبـی، آخرین 
وضعیـت پیـش بینـی بارندگی هـا و حجم آب 
ذخیـره شـده در پشـت سـدها، هماهنگـی بـا 
سـاعات  تغییـر  بـرای  اسـتانی  مقامـات 
بررسـی  آینـده،  سـال  تابسـتان  در  کارادارات 
بینـی سـهم شـرکت  پیـش  آخریـن وضعیـت 
هـای در مدیریـت بـار از جملـه مـواردی بـوده 
کـه در پنجمیـن جلسـه شـورای پایایـی شـبکه 

برق خوزسـتان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنیـن در ایـن جلسـه اقدامـات مـورد نیـاز 
بـرای آمادگـی پیـک بـار تابسـتان پیـش رو و 
مـورد  شـود  انجـام  بایـد  هایـی کـه  فعالیـت 

بررسـی قـرار گرفت و مقرر شـد کلیـه اقدامات 
شـروع  از  قبـل  شـبکه،  آمادگـی  بـرای  الزم 

فصل گرم به پایان برسـد.

پنجمین جلسه شورای پایایی شبکه برق خوزستان برگزار شد

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و 
امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روزآگهی 
مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجع قضائـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش ۱۶ کرمان شهرستان کوهبنان

پـالک ۱۷۳۹ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۴۹۸ فرعـی از ۱ اصلـی آقـای علـی 
اصغـر سـیف الهـی ده میـری فرزند محمدرضا بشـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از کوهبنان در 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳۶۰/۸۵ مترمربـع واقع در کوهبنـان بلوار برهـان الدین نبش 

کوچـه ۹ خریـداری از مالـک رسـمی آقای رضـا یوسـف زاده کوهبنانی
پـالک ۱۶۲۷ فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۹۱ فرعی از ۱۸ اصلـی آقای محمدجواد 
اکبـری جـور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۱۹ صـادره از کوهبنان در یک بـاب مغازه به 
مسـاحت ۹۰/۶۴ مترمربـع واقـع در کوهبنـان خریداری از مالک رسـمی آقای غالمحسـین 

سـلمانی پور
پـالک ۱۶۲۶ فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۲۲۸ فرعـی از ۱۸ اصلـی خانم حمیده 
رشـیدی شـعبجره فرزنـد اسـداله بشـماره شناسـنامه ۳۰۸۰۰۵۱۸۱۵ در یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت۲۳۶۴/۴۰مترمربع واقـع در کوهبنـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حاجـی 

صادقـی اپـورواری. م الـف ۲۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و  قانـون   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۸۴۴هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  اقـای یدهللا پورشـاه 
نظـری فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه ۱۵۵ صـادره از 
بلـورد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 
۵۶۲/۴۹ متـر مربـع پـالک ۱۷۵۶ اصلـی واقـع در بخش ۳۸ 
کرمـان به ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیه خریـداری از 
مالک رسـمی اقای چراغعلی سـیوندی نسـب  محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۶۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴

محمد ارمان پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و  قانـون   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۸۴۰هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  اقـای یدهللا پورشـاه 
نظـری فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه ۱۵۵ صـادره از 
بلـورد در ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت ۲۵۰۷/۴۵ 
مترمربـع پـالک ۱۷۵۶ اصلـی واقـع در بخـش ۳۸ کرمـان 
بـه ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیـه خریـداری از مالک 
رسـمی اقای چراغعلی سـیوندی نسـب  محرز گردیده است. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۶۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴

محمد ارمان پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و  قانـون   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۸۴۳هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  اقـای یدهللا پورشـاه 
نظـری فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه ۱۵۵ صـادره از 
بلـورد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۵۰۸/۶۰ 
مترمربـع پـالک ۱۷۵۶ اصلـی واقـع در بخـش ۳۸ کرمـان 
بـه ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیـه خریـداری از مالک 
رسـمی اقای چراغعلی سـیوندی نسـب  محرز گردیده است. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۶۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴

محمد ارمان پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۳۳۵ هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای رمضان صالحی 
فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۳۲۲۵ صادره از سـیرجان در ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر 
زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۱۷۷۱۲/۶۲ متر مربع پـالک ۱۹۲۴ اصلی واقع در بخـش ۳۷ کرمان به 
ادرس سـیرجان حسـین اباد اب باریکو خریدار از مالک رسـمی اقای سـید ضیا حسینی زحمتکش 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف ۶۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۸/۱۱/۱۹-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

محمد آرمان پور افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی 
بدینوسـیله اعـالم مـی نمایـد به موجـب درخواسـت خواهان خانـم مریم چمنـی فرزند 
عزیـز بـا وکالـت اقـای احمـد رئیسـی فرزند مصطفـی به طرفیـت خواننـدگان ۱- عوض 
احمـدی کهنعلـی فرزنـد عبدالعزیـز ۲ادهم احمـدی کهنعلی فرزنـد عبد العزیـز ۳-علی 
احمـدی فرزنـد مختـار ۴- ابراهیـم احمـدی فرزنـد مختـار ۵- غالمرضـا احمـدی فرزنـد مختـار 
۶-صدیقـه احمـدی فرزنـد مختـار قـرار تحریـر ترکه مرحـوم عزیز چمنـی فرزند مختار طی شـماره 
۹۸۰۹۹۸۳۸۸۸۱۰۰۶۴۹در شـورای حل اختالف شـعبه یک شهرسـتان قلعه گنج صادر ووقت اجرای 
قـرار سـاعت ۹صبـح بـه مـورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶تعییـن گردیـده اسـت لـذا از ورثه یـا نماینـده قانونی انها 
بسـتانکاران ومدیونیـن بـه متوفـی وکسـان دیگری که حقـی برترکه متوفـی دارند دعوت می شـود 
در موعـد مذکـور در محـل ایـن شـورا واقـع در شهرسـتان قلعـه گنج بـا ادرس خیابان شـهید انیس 
دادگسـتری شهرسـتان قلعه گنج طبقه فوقانی دادگسـتری حاضر شـوند .عدم حضور مدعوین مانع 

اجـرای قـرار نخواهـد بود . 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و  قانـون   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول   ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۹۴۰هیـات 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای یـدهللا پورشـاه نظـری فرزنـد 
ذبیـح هللا بشـماره شناسـنامه ۱۵۵صـادره از بلـورد در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه 
مسـاحت ۴۹۹/۵۰ مترمربـع پـالک ۱۷۵۶ اصلـی واقـع در بخـش ۳۸کرمـان بـه ادرس 
سـیرجان روسـتای بیـد مقونیـه  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای چراغعلی سـیوندی 
نسـب محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
بـه صـدور سـند مالکیـت  آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت  ۱۵روز 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۶۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴
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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 فاقد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۸۴۱هیات اول  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای یـدهللا پورشـاه نظـری فرزنـد ذبیـح هللا بشـماره 
شناسـنامه ۱۵۵صـادره از بلـورد در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 
۲۴۶۳مترمربـع پـالک ۱۷۵۶ اصلـی واقـع در بخـش ۳۸کرمـان بـه ادرس 
سـیرجان روسـتای بیـد مقونیـه  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ذبیح هللا 
پورشـاه نظـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/ الـف ۶۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
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هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 
۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۰۳۲هیات اول  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم  طاهـره قرائی پـور فرزند حاتم بشـماره 
شناسـنامه ۴۰۶ صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۱۶۰/۷۳مترمربـع پـالک ۳۰۳۶ اصلـی واقـع در بخـش ۳۶ کرمـان بـه آدرس 

سـیرجان مکی اباد انتهای بلوار سـید الشـهدا)ع(  خریداری از مالک رسـمی 
اقـای نعمـت هللا کریمی دهیادگاری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف ۶۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۰۳۴هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  شـهینه 
نورمنـدی پـور فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه ۱۲ صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۱۵۳/۱۳ مترمربع پـالک ۳۰۳۶ اصلی 
واقـع در بخـش ۳۶ کرمـان به آدرس سـیرجان مکی اباد انتهای خیابان سـید 
الشـهدا)ع(  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نعمـت هللا کریمی دهیـادگاری 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۶۲۱

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱۹-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۲/۰۴
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مفقودی – قلعه گنج

مفقودی کارت دانشجویی

– مدل13۹3ســفید  ســایپا  ســواری  ســبز  بــرک 
ــماره  ــماره  موتور5168۷۲۷وش ــه ش ــگ ب ــی رن روغن
پــالک  شــماره  شاســیNAS4311۰۰E5۷۹۰6۲3به 
1۲ق134ایــران 53متعلــق بــه حســین صــدری کرمــی 
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــان مفق ــدور :اصفه ــل ص ــا مح ب

ــت . ــده اس ــاقط گردی س

کارت دانشــجویی اقــای محمــد شــمس الدینــی 
ــی 583۰۰516۲1  ــماره مل ــه ش ــار ب ــد مخت فرزن
صــادره از رابــر رشــته حقــوق دانشــگاه ولــی 
ــع  ــجویی ۹61۹1۰14مقط ــماره دانش ــه ش ــر ب عص
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــوده ش ــی مفق کارشناس

ــت ــاقط اس س

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت  ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   139860309068002416 شــماره  رای  برابــر 
 1397114409001000233 كالســه  پرونــده   1398/09/30
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــات  ــن تصرف ــه 2 قزوی ــك منطق ــت مل ــوزه ی ثب ــی  ح ثبت
مالكانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای فخــر الدیــن مافــی بــه 
ــادره از  ــی 4321431905 ص ــد مل ــماره 130 ك ــنامه ش شناس
ــك  ــگ ی ــكر در 6 دان ــد لش ــن – فرزن ــاد- قزوی ــن آب حس
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 77/35 متــر مربــع پــالك 40 
اصلــی واقــع در قزویــن بخــش5 حــوزه ثبــت ملــك منطقــه 2 
قزویــن خریــداری از ابراهیــم مافــی تاییــد و محــرز گردیــده 

اســت .
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــی كــه اشــخاص نســبت  15 روز آگهــی مــی شــود. در صورت
بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت 1 مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/19  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/4 
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شماره : 139860326001000967            تاریخ:1398/11/28                م الف 98/11/29-1874

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی    برابــر رای شــماره 139860326001000955 
مــورخ 1398/11/27 هیــات اول / دوم  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــدی  ــد احم ــای احم ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــک تصرف ــه ی ــدان- ناحی هم
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 741 صــادره از قهاونــد در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ به 
مســاحت 5126/04 مترمربــع قســمتی از پــالک 1/376 اصلــی واقــع در حومــه بخش ســه 
همــدان  بــه نشــانی بــاغ هــای حیــدره ، منطقــه مختــاران ، خریــداران از مالــک رســمی 
آقایــان حســن و ابراهیــم فاضلــی  محــرز گردیــده اســت .  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت وراث  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف  مــدت یکماهــه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد .
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/12/04      تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/19
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/76
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز در نظــر دارد اجــرای پــروژه اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه بــرق حمیدیــه ابتــدای مســیر خســرج ) کــوی انقــاب ( و 

روســتاهای صندیحــه و العــوده در حــوزه عملیاتــی خــود را بــه پیمانــکار واجــد شــرایط ، از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد. 
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 229/000/000 ریــال مــی باشــد ، کــه بصــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا وجــه نقــد بــه 

حســاب بانــک مرکــزی بــه شــماره 4001125707145732 بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد .
زمــان و محــل و نحــوه دریافــت اســناد : از تاریــخ درج آخریــن آگهــی بمــدت  5  روز بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 200/000 ریــال بــه حســاب 

بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020   بــه آدرســهای زیــر مراجعــه نماینــد :
WWW.AEPDCO.IR :  پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز  -

  WWW.TAVANIR.ORG.IR :پایگاه اینترنتی توانیر  -
www.iets.mporg.ir :پایگاه اینترنتی ملی اطاع رسانی مناقصات  -

www.setadiran.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -
- تلفن تماس : 4490700 0613  داخلی 3245 

ــواز –                        ــرکت : اه ــزی ش ــه مرک ــه دبیرخان ــورخ 98/12/24  ب ــاعت  12:00  م ــا س ــر ت ــاکات : حداکث ــایی پ ــل و بازگش ــل تحوی ــت و مح ــن مهل -  آخری
ــد.  ــی باش ــورخ 98/12/24 م ــاعت 00 : 14 م ــایی راس س ــردد. بازگش ــلیم گ ــی تس ــهرک صنعت ــب ش ــوذر - جن ــتان اب ــروی بیمارس ــداران - روب ــوار پاس بل

-  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
امور  تدارکات-  سایر اطاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است . 1345

نوبت اول

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

168 هزار ماسک در داروخانه های شبانه روزی قم توزیع شد
۱۶۸ هزار ماسک سه الیه در ۳۲ داروخانه شبانه روزی استان قم توزیع شد. بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم 

پزشکی قم، مراکز داروخانه ای موظف هستند با قیمت ۵۰۰ تومان ماسک ها را در اختیار همشهریان قرار دهند.گزارش حاکی 
است: شهروندان در صورت مشاهده تخلف هر یک از واحدهای داروخانه ای موارد را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.دانشگاه علوم 

پزشکی استان قم همچنین از توزیع محموله بزرگ و جدید ماسک طی روزهای آینده در سطح استان خبر داده است.

رییـس مرکـز بهداشـت اسـتان کرمانشـاه اعـالم کـرد: در روزهـای 
بیمـاری کرونـا، کرمانشـاه  تشـخیص  ورود کیت هـای  بـا  آینـده 
بـه عنـوان مرکـز آزمایـش و تشـخیص ایـن بیمـاری در غـرب و 

شـمالغرب کشـور فعالیـت خواهـد کـرد.
»ابراهیـم شـکیبا« در حاشـیه نشسـت شـورای پدافنـد غیـر عامل 
اسـتان که در اسـتانداری برگزار شـد، اظهارداشـت: اکنون دسـتگاه 
هـای موردنیـاز تسـت بیمـاری کرونـا در اسـتان وجـود دارد و در 
روزهـای آینـده نیـز کیت های تشـخیص ایـن بیماری وارد اسـتان 

می شـود.
وی افـزود: مرکـز آزمایشـگاهی میـدان رفعتیه کرمانشـاه بـه عنوان 
مرکـز آزمایـش بیمـاری کرونـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت و نمونه 
هـای کرمانشـاه و اسـتان هـای اطـراف بـه ایـن مـرز ارسـال مـی 
شـوند.معاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه توضیح 
داد: یـک کادر ویـژه نیـز بـه منظـور فعالیـت در ایـن مرکز تشـکیل 
شـده اسـت کـه از فـردا بـه منظـور طـی کـردن دوره هـای آموزشـی 
الزم راهـی تهـران مـی شوند.شـکیبا بـا بیـان اینکه تاکنـون موردی 
از ابتـال بـه ویـروس کرونا در اسـتان مشـاهده نشـده اسـت، گفت: 
پنـج نفـر مشـکوک بـه ابتـال بـه ایـن بیمـاری در اسـتان بسـتری 
شـده انـد، نمونـه های آنها بـرای تشـخیص و نظر قطعی بـه تهران 

فرسـتاده شـده است.
وی اعالم کرد: بیمارسـتان سـوانح و  سـوختگی گلسـتان در مجتمع 
بیمارسـتانی امـام رضـا )ع( شـهر کرمانشـاه بـه طـور کامـل تخلیه 
شـده و  آمـاده خدمـت به بیمـاران احتمالی مبتال به ویـروس کرونا 
اسـت.رییس مرکـز بهداشـت کرمانشـاه افـزود: ۱۲ تخـت آی سـی 
یو، ۵۰ تخت بسـتری، سـه اتاق عمل، مسـتقل بودن از بیمارسـتان 
امـام رضـا )ع( و در دسـترس بـودن گروه هـای مختلف تخصصی 

پزشـکی از جملـه مزیـت های این بیمارسـتان اسـت.
شـکیبا گفـت: هیـچ مـوردی از بیمـاری کرونـا در اسـتان کرمانشـاه 
تاکنـون مشـاهده نشـده، امـا بـا ایـن وجـود مـردم باید به شـدت 

مراقبت هـای بهداشـتی را انجـام دهنـد.
وی اظهـار داشـت: تمهیـدات ویـژه در اسـتان بـرای مقابلـه بـا این 
ویروس اندیشـیده شـده و در مراکز درمانی کرمانشـاه بخش هایی 
در نظـر گرفتـه شـده تـا اگـر مـوردی مشـاهده شـد، آنجا بسـتری 
شـوند.ویروس کرونـا از دی مـاه گذشـته تـا کنـون بیـش از ۲ هزار 
قربانـی گرفته اسـت. تقریبا تمامـی جانباختگان از چین،  کشـوری 
کـه ویـروس از آنجـا شـیوع پیـدا کـرد، هسـتند. چهـار نفـر نیـز در 
ایـران بـر اثـر ابتـال بـه ایـن بیمـاری جـان باخته  انـد. ایـران بعد از 

چیـن دومیـن آمـار فوتی کرونـا در جهـان را دارد.
بیمـاری جدیـد کرونـا بـا نـام »کوویـد-۱۹« از اوایـل مـاه دسـامبر 
سـال گذشـته میـالدی )دی مـاه( در اسـتان هوبـی چیـن شـیوع 
یافـت و تاکنـون ۷۵ هـزار نفر را در این کشـور مبتال کـرده و جان ۲ 

هـزار و ۲۳۳ تـن را گرفتـه اسـت.
براسـاس آمـار وزارت بهداشـت،  تاکنـون از ۲۸۵ فـرد مشـکوک 
تسـت گرفتـه شـده و فقـط نتیجـه ۱۸ بیمـار مثبـت بـوده اسـت.

همچنیـن علیرضـا وهـاب زاده مشـاور وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی روز گذشـته )جمعـه( در توئیتـی تصریـح کـرد: 
ویـروس کرونـا تاکنـون ۱۸ مـورد قطعـی مبتـال در ایران داشـته که 

چهـار نفـر آنهـا جـان خـود را از دسـت داده انـد.
ایـن ویـروس دوره نهفتـه به نسـبت طوالنـی از چند روز تـا ۲ هفته 
دارد و همیـن امـر موجـب شـده  تـا زمانـی کـه عالیمـی چـون تب 
و تنگـی نفـس در مبتالیـان بـروز نکنـد، از آن آگاهـی پیـدا نکنند و 

ضرورتـی بـرای رفتن بـه بیمارسـتان نبینند.
تاکنـون ۶ نمونـه از ویـروس کرونـا در جهـان کشـف شـده و با این 
مـورد آخـر، تعـداد آنهـا به هفت مورد رسـیده  اسـت؛ ایـن ویروس 
سـرماخوردگی  از  کـه  ویروس هاسـت  از  بزرگـی  خانـواده  جـزو 
ایـن  می شـود؛  شـامل  را  سـارس  بیمـاری  عامـل  تـا  معمولـی 
ویـروس در معمولی تریـن حالـت باعـث سـرماخوردگی می شـود و 
نشـانه های ابتـال بـه آن در انسـان تب، سـرفه و تنگی نفس اسـت.
کرونـا مثـل سـایر ویروس هـای تنفسـی اسـت کـه در افـراد دارای 
نقـص ایمنـی مانند بیمـاران دیابتی، دیالیـزی و دارای بیماری های 
خـود ایمـن می توانـد خطرنـاک باشـد و مـرگ  و میـر آن تاکنـون 

بیشـتر از سـه درصـد مبتالیان نیسـت.

رییـس فدراسـیون دوچرخه سـواری گفت: 
دوچرخـه   ۵۰۰ و  هـزار  هشـت  دسـت کم 
سـوار در کشـور به صورت حرفـه ای فعالیت 
بانـوان  آنـان  از  یـک سـوم  می کننـد کـه 
هستند.خسـرو قمـری در حاشـیه مجمـع 
دوچرخه سـواری  هیـات  رییـس  انتخـاب 
خراسـان رضـوی در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا در مشـهد افـزود: پیـش از ایـن لوازم 
و دوچرخـه بـرای اشـخاصی کـه وارد ایـن 
رشـته می شـدند حـدود ۱۰۰ میلیـون ریـال 
هزینـه داشـت کـه ایـن مبلغ هـم اینک به 
۵۰۰ میلیـون ریـال افزایـش یافتـه اسـت.

وی بـا بیان اینکه خراسـان رضـوی در چهار 
سـال اخیر در دوچرخه سـواری موفق عمل 

کـرده اسـت ادامـه داد: رتبـه کشـوری ایـن 
اسـتان پیـش از ایـن دهم تـا دوازدهم بود 
امـا هم اینـک جایگاه دوم کشـور را به خود 
اختصـاص داده اسـت. رییـس فدراسـیون 
رضـوی  خراسـان  دوچرخه سـواری گفـت: 
بایـد عـالوه بـر رشـته پیسـت و جـاده در 
رشـته های کوهسـتان و بـی.ام. ایکس هم 

فعالیـت بیشـتری انجـام دهد. 

انتخاب رییس هیات 
دوچرخه سواری خراسان رضوی

هیـات  رییـس  انتخـاب  مجمـع 
دوچرخه سـواری خراسـان رضوی هم امروز 
بـا حضور همـه ۱۵ عضو مجمـع انتخابی از 

جملـه رییس فدراسـیون دوچرخه سـواری، 
مدیـرکل ورزش و جوانان خراسـان رضوی، 
باشـگاه ها، مربیـان،  نماینـده ورزشـکاران، 
داوران و شهرسـتان ها برگـزار شـد.در ایـن 
مجمـع علیرضا احمدی، مجید بخـت  آزما، 
جمشـید جعفری،علی حسـین زاده، هاشم 
دائمـی، مهـدی روزبهانـه، مهـدی مالزمیان 
ریاسـت  نامـزد  یوسـف زاده  حمیدرضـا  و 
هیـات بودنـد کـه دائمـی و حسـین زاده 
در مجمـع شـرکت نکردنـد و پـس از رای 
گیـری از اعضـا، مهـدی روزبهانـه با کسـب 
۱۴ رای بـرای دومیـن بار به ریاسـت هیات 

دوچرخه سـواری اسـتان انتخـاب شـد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب بــا اشــاره بــه رشــد 
۲۱ درصــدی اصــالح شــبکه توزیــع آب گفــت: بیــش از 
۱۸۰ کیلومتــر از شــبکه فرســوده آبرســانی اســتان طــی 

ده مــاه نخســت امســال بازســازی شــد. 
ــن  ــه ای ــرد ده ماه ــریح عملک ــری در تش ــد طاه محم
شــرکت در اصــالح شــبکه توزیــع آب اظهارداشــت: 
بیشــترین عملکــرد ایــن بخــش مربــوط بــه شهرســتان 
ــن  ــه در ای ــت و منوجــان اســت ک ــان، جیرف ــای کرم ه
شهرســتان هــا بــه ترتیــب ۴۰ کیلومتــر و ۱۰۳ متــر، ۱۰ 
کیلومتــر و ۲۷۹ متــر و ۹ کیلومتــر و ۴۵۰ متــر از شــبکه 

ــانی بازســازی شــده اســت. فرســوده آبرس
از  ۱۰۰ کیلومتــر  از  بیــش  داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
ــه  ــه نســبت ب ــت ک ــز توســعه یاف ــع آب نی شــبکه توزی
ــد  ــد رش ــت درص ــته از هش ــال گذش ــابه س ــدت مش م

ــت.  ــوده اس ــوردار ب برخ
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان 
اشــاره و  توزیــع آب  بــه جزئیــات توســعه شــبکه 
ــن  ــر از ای ــت کیلومت ــش از هش ــرد: بی ــان ک خاطرنش
 ۹۰۰ و  کیلومتــر  یــک  بافــت،  شهرســتان  در  عــدد 
ــر در  ــش از ۹ کیلومت ــیر، بی ــتان بردس ــر در شهرس مت
شهرســتان بــم، بیــش از ۹ کیلومتــر در شهرســتان 
شــهربابک، بیــش از ۶ کیلومتــر در شهرســتان عنبرآبــاد، 
ــش  ــوج، بی ــتان کهن ــر در شهرس ــه کیلومت ــش از س بی
ــر در  ــگان، ۹ کیلومت ــتان ری ــر در شهرس ــج کیلومت از پن
شهرســتان منوجــان و بیــش از ۱۵ کیلومتــر در کرمــان 

ــت.  ــده اس ــام ش انج
ــر از  ــر و ۴۱۰ مت ــعه ۵۶ کیلومت ــه توس ــاره ب ــا اش وی ب
خــط انتقــال آب یــادآور شــد: توســعه خــط انتقــال در 

۱۰ مــاه ســال جــاری نیــز در مقایســه بــا ســال گذشــته 
ســه درصــد رشــد داشــته کــه در ایــن میــان شهرســتان 
ــوط  ــعه خط ــر توس ــر و ۳۰۰ مت ــا ۱۷ کیلومت ــوج ب کهن
انتقــال آب، باالتریــن عملکــرد را در ایــن بخــش داشــته 

اســت. 
طاهــری خاطرنشــان کــرد: همچنیــن عملیــات اصــالح 

خــط انتقــال آب نیــز ۲.۲ درصــد رشــد کــرده اســت. 
ــال  ــدای س ــر آن از ابت ــالوه ب ــزود: ع ــه اف وی در ادام
تاکنــون ۲۱ هــزار و ۵۳۹ کنتــور تعویــض شــده کــه 
ــا مــدت مشــابه در ســال ۹۷،  ایــن عــدد در مقایســه ب
هفــت درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد؛ ضمــن اینکــه 
بیشــترین عملکــرد در ایــن بخــش مربــوط بــه امــور آب 

ــا ۴۹ درصــد رشــد اســت.  و فاضــالب بردســیر ب
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب

کرمــان در همیــن مــدت ۱۳ هــزار و ۵۷۱ انشــعاب )۱۱ 
ــه  ــذار ب ــته( واگ ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس ــد رش درص

ــده اســت.  ــذار ش مشــترکان واگ
وی در رابطــه بــا واگــذاری انشــعاب آب بــه مشــترکین 
ــان،  ــتان کرم ــعاب در شهرس ــرد: ۳۵۸۸ انش ــه ک اضاف
ــعاب در  ــت، ۳۱۹ انش ــتان باف ــعاب در شهرس ۶۳۱ انش
ــم،  شهرســتان بردســیر، ۸۰۷ انشــعاب در شهرســتان ب
ــعاب  ــت، ۲۱۹ انش ــتان جیرف ــعاب در شهرس ۱۲۸۸ انش
شهرســتان  در  انشــعاب   ۱۷۰۵ راور،  شهرســتان  در 
 ۵۹۹ انــار،  در شهرســتان  انشــعاب   ۱۶۶ رفســنجان، 
در  انشــعاب   ۱۷۶۵ زرنــد،  شهرســتان  در  انشــعاب 
شهرســتان  در  انشــعاب   ۵۱۲ ســیرجان،  شهرســتان 
کهنــوج،  شهرســتان  در  انشــعاب   ۹۷۹ شــهربابک، 
۳۳۰ انشــعاب در شهرســتان ریــگان، ۲۱۳ انشــعاب 
ــتان  ــعاب در شهرس ــان، ۳۴۶ انش ــتان منوج در شهرس
عنبرآبــاد و ۱۰۴ انشــعاب در شهرســتان کوهبنــان واگــذار 

ــت.  ــده اس ش

 یک سوم دوچرخه سواران حرفه ای کشور بانوان هستند

 بیش از 18۰ کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی بازسازی شد

نمایشگاه کتاب سیستان و 
بلوچستان افتتاح شد

بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه کتـاب سیسـتان و بلوچسـتان بـا حضـور رییـس موسسـه 
نمایشـگاه فرهنگـی و هنـری کشـور و جمعـی از مسـووالن اسـتانی در زاهدان افتتاح شـد.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی سیسـتان و بلوچسـتان روز شنبه در حاشـیه افتتاح این 
نمایشـگاه در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا اظهارداشـت: تعداد زیادی از ناشـران برای شـرکت 
در نمایشـگاه کتـاب زاهـدان اقـدام به نام نویسـی در سـامانه موسسـه نمایشـگاه های ایران 

کردند.
حسـین مسـگرانی بـا اشـاره بـه اینکه ۲۱۲ غرفـه در اختیار ناشـران قرار گرفته اسـت، گفت: 
۱۶۸ غرفـه بـه صـورت مسـتقل، ۹۹ غرفـه متعلـق بـه نمایندگی هـای ناشـران و ۱۱ غرفه در 

اختیار ناشـران اسـتانی قرار دارد.
وی افـزود: هفـت کتاب فروشـی و ۱۰ ناشـر دیجیتال نیز در نمایشـگاه کتـاب غرفه خواهند 
داشـت.مدیرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی سیسـتان و بلوچسـتان بیـان کـرد: در ایـن 
نمایشـگاه کتاب هـای کمـک درسـی، دانشـگاهی، دینی، علـوم انسـانی و کـودک و نوجوان 

عرضـه می شـود.
وی ادامـه داد: همچنیـن نقـد کتـاب، رونمایی از کتـاب، دیدار با نویسـندگان و اهالی کتاب، 
نشسـت های تخصصـی کـودکان و نوجوانـان، نشسـت های تخصصـی نقـد و بررسـی ویژه 

دانشـگاهیان در حـوزه دینـی از جملـه برنامه های جانبی این نمایشـگاه اسـت.
مسـگرانی بـا بیـان اینکه یک میلیـارد تومان بـن کتاب اختصاص یافته اسـت افـزود: این 

نمایشـگاه بـا هـدف گفت وگوی فرهنگی و توسـعه کتابخوانی برگزار شـده اسـت.
وی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری مسـووالن نمایشـگاه کتاب در تمامی نقاط سیسـتان 

و بلوچسـتان برگزار شود.

اصفهان 

بی نیازی کشور از واردات ورق های عملیات حرارتی پذیر              
واحــد  تروپروســس  رئیــس 
تولیــد  و روش هــای  متالــورژی 
ــن  ــالم ای ــن اع ــه ضم ــوالد مبارک ف
خبــر گفــت: بــا دســت یابی بــه 
ایــن موفقیــت بــزرگ از ایــن پــس 
کشــورمان ایــران از واردات ایــن گریــد خــاص کــه در صنایــع 
ماشین ســازی و تولیــد انــواع پیــچ و مهــره و... کاربــرد دارد، بی 
نیــاز می گــردد و عمــال بــه جمــع صادرکننــدگان آن می پیونــدد.

ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــه این ک ــاره ب ــا اش ــوی زاده ب ــا مول علیرض
ــه  ــاص ب ــای خ ــواع ورق ه ــد ان ــۀ تولی ــال ۹۸ در زمین در س
دســتاوردهای ارزشــمندی دســت یافتــه اســت، تصریــح 
ــوژی  ــی و تکنول ــش فن ــه دان ــکا ب ــا ات ــرکت ب ــن ش ــرد: ای ک
نهادینه شــده در نیــروی انســانی و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

علمــی کشــور و همچنیــن در راســتای مشــتری مداری در 
خطــوط تولیــد، طراحــی و تولیــد گریدهــای موردنیــاز صنایــع 
پایین دســت را از اولویت هــای خــود دانســته و همــواره تــالش 
کــرده اســت تــا بــا اســتفاده از ظرفیت های یادشــده در مســیر 
خودکفایــی و بی نیــازی از واردات و خــروج ارز از کشــور در 

ــردارد. ــای ارزشــمندی ب ــم گام ه شــرایط تحری
در همیــن خصــوص کارشــناس متالــورژی و روش هــای تولیــد 
ــد  ــد جدی ــن گری ــای ای ــریح ویژگی ه ــه در تش ــوالد مبارک ف
افــزود: گریــد CK۴۵ از جملــه فوالدهای عملیــات حرارتی پذیر 
اســت کــه کاربــرد وســیعی در صنعت ماشین ســازی و ســاخت 
ــد از  ــا بع ــوع فوالده ــن ن ــطح ای ــی دارد. س ــزارآالت صنعت اب
ــن رو  ــود. ازای ــخت تر می ش ــز ورق س ــی از مغ ــات حرارت عملی
در صنایــع مختلفــی کــه در آن هــا نیــاز بــه مقاومــت در برابــر 

ســایش وجــود داشــته باشــد، کاربــرد گســترده ای دارنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: تــا پیــش از کســب ایــن موفقیــت، از 
عملیــات حرارتــی فقــط در بخــش شــمش و بلــوم اســتفاده 
می شــد و قابلیــت عملیــات حرارتــی بــه صــورت تخــت 

ــت. ــود نداش ــیت( وج )ش
ــا بیــان این کــه اشــکال مختلفــی از ایــن  بابــک شــهریاری ب
فــوالد معمــوال بــه صــورت بلــوم و بیلــت یــا شــمش های بــا 
مقطــع گــرد آمــاده بــرای فــورج تولیــد می شــوند، افــزود: ایــن 
ــا عملیــات  فوالدهــا پــس از فــورج نمــودن خــواص نهایــی ب
ــر اســت،  ــچ و تمپ ــواع کوئن ــوال از ان ــه معم ــق ک ــی دقی حرارت

ــود. ــل می ش حاص
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه تولیــد تختــال ایــن گریــد در فــوالد 
ــد  ــژه در واح ــاالی آن به وی ــبتا ب ــن نس ــل کرب ــه به دلی مبارک
ــد  ــزود: تولی ــود، اف ــراه ب ــختی هایی هم ــا س ــری ب ریخته گ
کالف ایــن نــوع ورق هــای فــوالدی در هنــگام نــورد گــرم نیــز بــا 

ــت. ــراه اس ــژه ای هم ــای وی مراقبت ه
باعــث  بــاال،  نســبتا  داشــت: کربــن  اظهــار  شــهریاری 

ــراه  ــی به هم ــات حرارت ــت عملی ــتحکام و قابلی ــش اس افزای
ــول  ــود. محص ــد می ش ــن گری ــه ای ــختی پذیری قابل توج س
ــرض ۱۵۰۰  ــر، ع ــت ۱۰ میلی مت ــا ضخام ــد ب ــن گری شــیت ای
ــه  ــتری ب ــۀ مش ــد و در کارخان ــر تولی ــول ۶۰۰۰ میلی مت و ط
ــل  ــازی تبدی ــات ماشین س ــرای قطع ــب ب ــمه های مناس تس
می شــود؛ و مشــتری ایــن محصــول، مراتــب رضایــت و 
ــالم  ــما اع ــده رس ــیت های تحویل ش ــود را از ش ــۀ خ تأییدی

ــرده اســت. ک
علیرضــا مولــوی زاده، رئیــس تروپروســس واحــد متالــورژی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــوالد مبارکــه، در پای ــد ف و روش هــای تولی
این کــه از ایــن پــس کشــور مــا در زمینــۀ ایــن نــوع ورق هــای 
خــاص به جــای واردکننــده، صادرکننــده خواهــد بــود، از 
همــکاری صمیمانــۀ کارکنــان نواحــی فوالدســازی و نــورد گــرم 
ــی،  ــروش و بازاریاب ــد، ف ــزی تولی ــای برنامه ری و مدیریت ه
آزمایشــگاه محصــول و تمامــی همکارانــی کــه در تولیــد ایــن 

ــد، تشــکر و قدردانــی کــرد. محصــول همــکاری کردن

کمبود ماسک در استان 
سمنان وجود ندارد

و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اسـتان  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات 
سـمنان بـا بیـان اینکه مهم تریـن راهکار 
بـه ویـروس کرونـا  ابتـال  از  جلوگیـری 
رعایـت مـوارد بهداشـتی و خـودداری از 
حضـور غیرضـروری در اماکـن عمومـی 
اسـت، گفـت: کمبـود ماسـک در اسـتان 

نـدارد. وجـود 
نویـد دانایـی ابـراز داشـت: ماسـک بـه 
اندازه کافی در اسـتان و بیمارسـتان های 
تحت پوشـش دانشـگاه  علوم پزشـکی 
ایـن  در  نگرانـی  و  دارد  سـمنان وجـود 

زمینـه وجود نـدارد.
انتقـال  مانـع  ماسـک  داد:  ادامـه  وی 
ویـروس نمی شـود، بلکـه اقدامـی برای 
هنـگام  در  فـردی  بهداشـت  رعایـت 
عطسـه و سـرفه اسـت و بـه جـز مراکـز 
بیمارسـتانی، ضرورتـی برای اسـتفاده از 

ماسـک وجـود نـدارد.
وی بیـان کـرد: مـردم بایـد آگاه باشـند 
و  نـدارد  ماسـک ضرورتـی  از  اسـتفاده 
صـورت  بـه  دسـت ها  وشـوی  شسـت 
و  تنفسـی  بهداشـت  رعایـت  مرتـب، 
پرهیز از ترددهـای غیرضروری در اماکن 
عمومـی الزمه مراقبـت در برابـر ویروس  

کرونـا اسـت.
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اسـتان  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات 
سـمنان تصریح کرد: اسـتفاده از ماسک 
در دسـتورالعمل های تعییـن شـده برای 
پیشـگیری از ابتـال بـه ویـروس کرونـا 
وجـود نـدارد و مـردم بـا افزایـش تقاضا 
بـرای خریـد ماسـک  در واقـع بحرانـی 

کرده انـد. ایجـاد  خودسـاخته 
دانایـی خاطر نشـان کـرد: یکـی از دالیل 
افزایش قیمت ماسـک در روزهای اخیر 
افزایـش تقاضـای مـردم بـرای خریـد 
ماسـک اسـت و دانشـگاه علوم پزشکی 
اسـتان  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات  و 
سـمنان بـرای کنتـرل قیمـت بـا کمـک 
تعزیـرات نظـارت بـر داروخانه هـا را آغاز 

اسـت. کرده 

کرمانشاه مرکز تشخیص سمنان
کرونا در غرب و شمالغرب 

ایران می شود
ریل معدن تیپ R18 در ذوب آهن 

اصفهان تولید شد

ريل معدن تیپ R18 در ذوب آهن اصفهان تولید شد

آهــن  قائــدی-ذوب  حســین 
و  انبــوه  تولیــد  از  پــس  اصفهــان 
موفقیــت آمیــز انــواع ریــل هــای 
مــورد نیــاز راه آهــن سراســری و 
ــا دهــه  ــان ب ــرو(، همزم شــهری )مت
مبــارك فجــر، موفــق بــه تولیــد ریــل 
تیــپ R۱۸ویــژه اســتفاده در معــادن 

گردیــد.
محمــد امیــن یوســف زاده، مدیــر 
ــان  ــورد ذوب آهــن اصفه مهندســی ن
ــد  ــت: تولی ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ریــل معــدن تیــپ  R۱۸ در راســتای 
ــرآورده كــردن نیــاز معــادن کشــور،  ب
ــه ســبد محصــوالت  ــوع بخشــی ب تن
بــا  محصــوالت  تولیــد  و  تولیــدی 
ــتور كار  ــر در دس ــزوده باالت ارزش اف

ذوب آهــن اصفهــان قــرار گرفتــه 
اســت.

وی افــزود: تولیــد ایــن ریــل بــا 
بهــره گیــری از اســتانداردهای معتبــر 
اروپایــی و منطبــق بــا کلیــه شــرایط، 
درخواســتی  و  فنــی  مشــخصات 
در  و  پذیرفــت  انجــام  مشــتری 
ــل  ــی مراح ــد آن، تمام ــه تولی پروس
ــمش  ــری ش ــه گ ــه ریخت کار از جمل
نیــاز در بخــش  بــا مــارک مــورد 
ــیون  ــی كالیبراس ــازی، طراح فوالدس
و هــادی، تــراش و آمــاده ســازی 
قطعــات  دیگــر  و  هــا  غلتــك 
تکنولــوژی خــط تولیــد بــا تکیــه بــر 
ــختكوش  ــنل س ــت پرس ــوان و هم ت
مهندســی نــورد و ســایر مدیریــت 

هــای ذیربــط کارخانــه ذوب آهــن 
پذیرفــت. صــورت 

مدیــر مهندســی نــورد ذوب آهــن 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
تولیــد  و  طراحــی  مراحــل  کلیــه 
ــات  ــا الزام ــق ب ــول منطب ــن محص ای
اســتاندارد ISO ۹۰۰۱  انجــام پذیرفته 
اســت، تصریــح کــرد: ایــن نــوع ریــل 
از خــارج كشــور و  ایــن  از  پیــش 
وارد  نامناســب  بــا كیفیــت  بعضــا 
ضمــن  آن  تولیــد  شــد کــه  مــی 
تأمیــن معــادن كشــور بــه ریــل هــای 
کیفــی مــورد نیــاز، صرفــه جویــی 
ارزی قابــل توجهــی نیــز در پــی دارد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: ایــن 
ــودن  ــاص ب ــل خ ــه دلی ــل ب ــوع ری ن

کمیــاب اســت. هــر چــه مقطــع ریــل 
تولیــدی نــازک تــر باشــد، تولیــد آن 
ــه  ــود و در نتیج ــی ش ــر م ــخت ت س
آیــد  مــی  پاییــن  تولیــد  تیــراژ 
ــا  ــای دنی ــه ه ــر کارخان ــن اکث بنابرای
ــا  ــد ام ــد آن ندارن ــرای تولی ــی ب رغبت
ــر  ــه ب ــا تکی ــان ب ــن اصفه ذوب آه
دانــش فنــی متخصصــان خــود ریــل 

ــرد. ــد ک ــدن را تولی مع
اســاس  بــر  زاده، گفــت:  یوســف 
بــه  کشــور  معــادن  نیــاز  اعــالم 
دســتور  و  معــدن  ریــل  محصــول 
مدیرعامــل شــرکت مبنــی بــر تولیــد 
طراحــی  ویــژه،  محصــول  ایــن 
و تولیــد آن از اوایــل دی مــاه در 
ذوب  نــورد  مهندســی  کار  دســتور 
و  گرفــت  قــرار  اصفهــان  آهــن 
ــد  ــاه تولی ــا ۲۲  بهمــن م ــان ب همزم
ــت  ــا موفقی ــاص ب ــن محصــول خ ای
انجــام پذیرفــت  کــه در ایــن مــدت 
ــی  ــمار م ــه ش ــورد ب ــک رک ــاه ی کوت

رود.
مدیــر مهندســی نــورد ذوب آهــن 
اصفهــان بیــان کــرد: معــادن بــه 

صــورت کلــی بــه دو پروفیــل آرک 
معــدن و ریــل معــدن نیــاز دارنــد. در 
ــادن کشــور، در گذشــته، از  ــر مع اکث
محصــوالت نــا ایمــن و فاقــد کیفیــت 
ــا تولیــد  ــد امــا ب اســتفاده مــی کردن
آرک معــدن در حــدود ۵۰۰۰ هــزار تــن 
توســط ذوب آهــن اصفهــان در ســال 
ــس  ــه ای، پ ــال حرف ــورت کام ــه ص ب
از صنعــت ســاختمان، ایمنــی معــادن 
کشــور نیــز بــا محصــوالت اســتاندارد 
ذوب آهــن تامیــن مــی شــود. در کل 
مــی تــوان گفــت تولیــد آرک معــدن 
و تولیــد ریــل معــدن ایمنــی معــادن 

ــد. ــل کردن ــن و تکمی کشــور را تامی
ــه  ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ایــن کــه پروفیلــی وجــود نــدارد کــه 
ذوب آهــن اصفهــان تــوان تولیــد 
آن را نداشــته باشــد، اظهــار کــرد: 
ذوب  توســط  معــدن  آرک  تولیــد 
آهــن تاکنــون حــدود ۱۰ میلیــون دالر 
ــل  ــد ری ــی ارزی و تولی ــه جوی صرف
معــدن نیــز  ارز آوری باالیــی را بــرای 

ــی دارد ــور در پ کش

ته
نک

محمـد امیـن یوسـف زاده، مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن 
اصفهـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: تولیـد ریـل معـدن تیپ    
R18 در راسـتای بـرآورده كـردن نیـاز معـادن کشـور، تنـوع 
بخشـی بـه سـبد محصـوالت تولیـدی و تولیـد محصـوالت بـا 
ارزش افـزوده باالتـر در دسـتور كار ذوب آهـن اصفهـان قـرار 

اسـت. گرفته 
وی افـزود: تولیـد ایـن ریـل با بهـره گیـری از اسـتانداردهای 
معتبـر اروپایـی و منطبـق بـا کلیه شـرایط، مشـخصات فنی و 
درخواسـتی مشـتری انجـام پذیرفـت و در پروسـه تولیـد آن، 
تمامـی مراحـل کار از جمله ریخته گری شـمش بـا مارک مورد 
نیـاز در بخـش فوالدسـازی، طراحـی كالیبراسـیون و هـادی، 
تـراش و آمـاده سـازی غلتـك هـا و دیگـر قطعـات تکنولوژی 
خـط تولیـد بـا تکیـه بـر تـوان و همـت پرسـنل سـختكوش 
مهندسـی نـورد و سـایر مدیریـت هـای ذیربـط کارخانـه ذوب 

آهـن صـورت پذیرفت.
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از تاریخ  ۰۴ تا ۲۰ اسفند اجرا می شود

کنسرت ملت عشق
در سالن استاد سیروس صابر )کرج(

در تاریخ یکشنبه ۱۱ اسفند برگزار می شود  

کنسرتنمایش

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا درتایخ 3 اسفند منتشر شد 

چهل و هفت
در سینماهای کور در حال اکران است.

آدمیزاد
تا ۰۷ اسفند در گالری باروک 

برگزار می شود.

حراج خانگی
تا ۲۶ اسفند در تئاتر هامون 

در حال اجرا است.

هر کی بیشتر اسلحه بفروش تو جنگ 
برنده است 

تنگه ابوقریب 

نمایشگاهفیلمنمایش دیالوگ

چو در نظر نبود روی دوستان ما را
به هیچ رو نبود میل بوستان ما را

رقیب گومفشان آستین که تا در مرگ
به آستین نکند دور از آستان ما را

به جان دوست که هم در نفس بر افشانیم
اگر چنانکه کند امتحان به جان ما را

چه مهره باخت ندانم سپهر دشمن خوی
که دور کرد بدستان ز دوستان ما را
به بیوفائی دور زمان یقین بودیم
ولی نبود فراق تودر گمان ما را

چو شد مواصلت و قرب معنوی حاصل
چه غم ز مدت هجران بیکران ما را
گهی که تیغ اجل بگسلد عالقٔه روح
بود تعلق دل با تو همچنان ما را

اگر چنان که ز ما سیل خون بخواهی راند
روا بود به جدائی ز در مران ما را

وگر حکایت دل با تو شرح باید داد
گمان مبر که بود حاجت زبان ما را

شدیم همچو میانت نحیف و نتوان گفت
که نیست با کمرت هیچ در میان ما را

گهی کز آن لب شیرین سخن کند خواجو
ز نوش ناب لبالب شود دهان ما را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

 Avar جریان شکست قوم آوار
از ارتش ایران و پراکنده شدن 

در اروپا
حاشـیه  در  مسـتقر  ایـران  مرزبانـی  یگانهـای 
امـروز(  تاجیکسـتاِن  ـ  سـیحون  )رود  سـیردریا 
در یـك جنـگ یـك روزه كـه ۲۲ فوریـه سـال ۵۶۰ 
میالدی روی داد قوم »آوار Avar« را كه در اسـتپ 
هـای میـان »آلتایـی« و »تی ان شـان« بسـر می 
بردنـد و قصـد مهاجرت بـه منطقه »فـرارود« ایران 
را داشـتند شكسـت دادند و مسـیر آنان را به سوی 
اروپـا )روسـیه امـروز و بالـكان( منحرف سـاختند.

ایـن یگانهـای معـروف بـه مرزبـان، یـك ارتـش 
كامـل و یكـی از چهـار ارتـش ایـران بودنـد.

دسـته ای از آوارهـا سـال بعـد تـالش كردنـد تـا از 
دربنـد قفقـاز ]حاشـیه غربـی دریـای مازنـدران و 
اینـک شـهری اسـت در داغسـتان روسـیه[ بگذرند 
و از ایـن ناحیـه وارد ایـران شـوند كـه در اینجـا هم 
از سـپاهیان ایـران بـه فرماندهـی »اسـپهبد گیـو« 
شكسـت خوردنـد و متـواری اروپا شـدند كـه دهها 
سـال ایـن قـاره مـورد تاخت و تـاز آنان قرارداشـت 
تـا سـر انجـام »شـارلمانی« آنـان را سـركوب كـرد، 
از آنـان مشـاهده  اسـكان داد و تعـّرض دیگـری 

. نشد
وارد  آوارهـا  بـه  ایرانیـان  كـه  هایـی  شكسـت 
ایـن  اسـت.  آسـان  زبـان  بـه  سـاختند، گفتنـش 
قـوم خویشـاوند مغـوالن قبـال امپراتـوری چیـن را 
بـا حمـالت خـود خسـته و فرسـوده كـرده بـود، در 
حركـت بـه سـوی غـرب ِهپتالیـت هـا را شكسـت 
داده بـود و بعـدا اسـالوها را مطیـع سـاخته بـود و 
در بالـكان یـك امپراتوری موقت تشـكیل داده و از 

امپراتـوری روم شـرقی بـاج مـی گرفـت.
 گمـان نمـی رود آنطور كه گفته شـده اسـت؛ برخی 
آوارهـا  آن  اعقـاب  از  روسـیه  داغسـتانی هـای  از 
باشـند. چینـی هـا آوارهـا را » ژوان ـ ژوان« مـی 
خواندنـد. زبـان آوارهـا شـباهت زیاد به زبـان هون 
هـا داشـت. آوارهـا سـركرده كل خـود را »خاقـان« 

خطـاب مـی كردند.

کودتای سوم اسفند 1۲۹۹ تهران
تیـپ قـزاق ]مسـتقر در قزوین[ سـوم اسـفند۱۲۹۹ 
تهـران را متصـرف و فتـح هللا اكبـر )معـروف بـه 
سـفارت  بـه  الـوزراء  رئیـس  رشـتی(  سـپهدار 
انگلسـتان كـه ایـن دولـت خـود حامـی كودتـا بود 

پنـاه بـرد!.
ژنـرال  مذاكـرات  و  دیـدار  از  پـس  قـزاق  تیـپ   
رضاخـان  ژنـرال  بـا  سـاید  »آیـرون  ـ  انگلیسـی 

روانـه تهـران شـده بـود و نماینـدگان احمدشـاه را 
كـه بـرای مذاكـره بـا رضاخـان و انصـراف تیـپ از 
ورود بـه تهـران بـه شـاه آبـاد ]واقـع در نزدیکـی 
کـوی امامـزاده حسـن و میـدان شمشـیری کنونی 
ـ حاشـیه تهـران وقـت[ آخریـن محل اسـتقرار آن 
رفتـه بودنـد بازداشـت كـرده بـود. واحدهـای تیـپ 
پـس از شـنیدن سـخنان مهّیـج سـّید ضیاءالدین 
طباطبایـی یـزدی و دریافـت پولهایـی را كـه باخود 
بـه شـاه آبـاد برده بـود ]و گویا این پـول را از عوامل 
لنـدن گرفتـه بـود و بـه نـام مواجـب عقـب افتـاده 
قزاقهـا پرداخـت کـرده بـود[ وارد پایتخت شـدند و 
شـهررا كـه تنهـا در دو نقطه مختصـر مقاومتی كرده 
بـود متصـرف شـدند. مقاومت تنها از سـوی پلیس 
شـهر بـود كـه بـا تحمـل چنـد كشـته كنـار رفـت و 
روز بعـد )چهـارم اسـفند۱۲۹۹ = ۲۳ فوریـه ۱۹۲۱( 
سـلطان احمدشـاه قاجـار همـراه بـا صـدور اعالمیه 
ای حكـم ریاسـت الوزرایی سـّید ضیاء و سـرداری 
سـپه ژنـرال رضاخان را صـادر كرد. احمدشـاه كه با 
صـدور ایـن دو حکـم عمـال به كودتا تسـلیم شـده 
بـود در اعالمیـه خـود اعتـراف بـه غفلـت و القیدی 
كابینـه هـای قبلی و عـدم وجود امنیت دركشـور و 
بالتكلبفـی مّلـت كرده بـود. سـّیدضیاء تحصیلكرده 
فرانسـه قبـال در تهـران روزنامـه منتشـر مـی كرد.

نمایش اپرای ۹۰
در عمارت نوفل لوشاتو - سالن ۱ 

از تاریخ ۲۲ بهمن تا ۲۳ اسفند در حال 
اجرا است.
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کتاب 

چکیده کتاب دنیای سوفی
همان طـور کـه در عنـوان فرعـی کتـاب مشـاهده می کنید، ایـن کتاب 

داسـتانی دربـاره تاریـخ فلسـفه اسـت. در واقـع ایـن کتاب بـا وجود 

همـه ی مفاهیـم فلسـفی کـه در خود گنجانده اسـت، رمان محسـوب 

می شـود. رمانـی خودآموز دربـاره تاریخ فلسـفه. محبوبیت کتاب هم 

در همین اسـت که یوسـتین گردر، مفاهیم را در قالب داسـتان بیان 

می کنـد. بنابرایـن شـما با یک کتاب خشـک فلسـفی بـا اصطالحات 

سـنگین روبـه رو نیسـتید و می توانیـد لذت خواندن یـک رمان خوب 

را تجربـه کنید.

ماجـرای ایـن کتـاب دربـاره دختـر بـه نـام سـوفی اسـت کـه در 

آسـتانه ۱۵ سـالگی قـرار دارد و خانـه  آن هـا بیـرون از شـهر اسـت. 

از همـان خـط اول مشـخص اسـت کـه سـوفی ذهـن خالقـی دارد و 

بـا دوسـتانش دربـاره موضوعـات مهـم بحـث و گفت وگـو می کنـد. 

یـک روز وقتـی سـوفی از مدرسـه به خانـه برمی گردد، مثل همیشـه 

صنـدوق پسـتی را چـک می کنـد. امـا ایـن بـار بـا نامـه ای کـه بـرای 

خـود او آمـده اسـت غافلگیـر می شـود:

امـروز فقـط یـک نامـه در صندوق بـود – و آنهـم به نام سـوفی. روی 

پاکِت سـفید نوشـته شـده بود: »سـوفی آموندسـن، شـماره ۳ کوچه 

کلـوور«. و دیگـر هیـچ. نمی گفـت از کیسـت. تمبر هم نداشـت.

در را کـه بسـت پاکـت را بـاز کـرد. تکـه کاغـذی به انـدازه خـود پاکت 

درون آن بـود. روی آن نوشـته شـده بـود: تو کیسـتی؟

همیـن و بـس، فقـط دو کلمـه، دستنوشـته، و عالمـت سـوال بزرگی 

به دنبالـش.

ایـن سـوال بـه انـدازه کافـی ذهـن سـوفی را درگیـر کرد امـا این 
پایـان ماجـرا نبـود. سـوال  عجیـب دیگری هـم برای ایـن دختر 
نوجـوان از طریـق نامـه فرسـتاده شـد کـه او را دعـوت بـه تفکـر 
می کنـد. سـوال بعـدی باعـث شـد بـه طـور کلـی ذهـن سـوفی 

درگیـر آن  شـود:
جهان چگونه به وجود آمد؟

در ادامـه  کتـاب، ایـن نامـه از حالـت دو کلمه و تـک جمله خارج 
شـده و شـکل نامـه واقعـی به خـود گرفتنـد. نامه هایی کـه در آن 
بـه سـوفی در یافتـن پاسـخ بـه این سـواالت کمک می کـرد و به 
تدریـج فلسـفه را بـه او یـاد می داد. در ادامه شـخصی کـه نامه ها 
را ارسـال می کـرد خـود را  آلبرتـو کناکـس فیلسـوف معرفـی 

می کنـد کـه قصـد آموزش فلسـفه بـه سـوفی نوجـوان را دارد.
آیـا چیـزی هسـت کـه همه بـه آن عالقه مند باشـیم؟ آیـا چیزی 
هسـت کـه مربوط بـه همه – صـرف نظر که کی هسـتند و کجای 
جهـان زندگـی می کننـد – باشـد؟ آری، سـرفی عزیـز، مطالبـی 
هسـت کـه قطعا مورد عالقه همگان اسـت. و موضـوع بحث دوره 

آموزشـی ما دقیقا همینهاسـت.
مهمتریـن چیـز در زندگـی چیسـت؟ اگـر این سـوال را از کسـی 
بکنیـم کـه سـخت گرسـنه اسـت، خواهد گفـت غذا. اگر از کسـی 
بپرسـیم کـه از سـرما دارد مـی میـرد، خواهـد گفـت گرمـا. و اگر 
از آدمـی تـک و تنهـا همیـن سـوال را بکنیـم، البـد خواهـد گفت 

مصاحبـت آدم ها.
ولـی هنگامـی کـه ایـن نیازهـای اولیـه بـرآورده شـد، آیـا چیزی 
مـی مانـد کـه انسـان بدان نیازمند باشـد؟ فیلسـوفان مـی گویند 
بلـی. بـه عقیـده آن هـا آدم نمـی توانـد فقط دربند شـکم باشـد. 
البتـه همـه خـورد و خـوراک الزم دارنـد. البتـه کـه همـه محتـاج 
محبـت و مواظبـت انـد. ولـی از اینها کـه بگذریم، یـک چیز دیگر 
هـم هسـت کـه همـه الزم دارنـد و آن ایـن اسـت کـه بدانیـم مـا 

کیسـتیم و در اینجـا چـه مـی کنیم.

دنیای سوفی
نویسنده : یوستین گردر
ترجمه : حسن کامشاد

چراغست این دل بیدار به زیر 
دامنش می دار

از این باد و هوا بگذر هوایش 
شور و شر دارد
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