
آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری فهرج

آگهی مناقصه نوبت اول شهرداری فهرج

اجرای عملیات آسفالت معابر شهر فهرج به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال

)اجرای جدول گذاری سطح شهر فهرج به مبلغ ۶ میلیارد ریال(

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای آســفالت معابــر و ســطح شــهر اقــدام نمایــد لــذا از شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی 
آیــد بــا در دســت داشــتن مــدارک معتبــر جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و نــرخ پیشــنهادی خــود را حداکثــر 
۱۰ روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم ارائــه داده تــا در کمیســیون مناقصــه و رســیدگی بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده نهایــی اعــام گــردد.

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای جــدول گــذاری ســطح شــهر اقــدام نماید.لــذا از شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
بــا در دســت داشــتن مــدارک معتبــر جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و نــرخ پیشــنهادی خــود را حداکثــر ۱۰ 

روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم ارائــه داده تــا در کمیســیون مناقصــه و رســیدگی بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده نهایــی اعــام گــردد.

۱-دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل ۵ درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه نیاز ضمانت بانکی
۲_هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

۳_برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴_مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر ۱۰ روز می باشد.

۵_شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
۶_ارائه گواهی تایید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهی ایمنی از اداره کار در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

۷_کمیســیون مناقصــه حداکثــر تــا  ۱۰روز پــس از اتمــام مهلــت ارائــه پیشــنهادات برنــده را اعــالم و در صورتــی که پیشــنهادات رســیده از ســه فقره کمتر باشــد مناقصه 
را تجدیــد مــی نماید.

۱-دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل ۵ درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه نیاز ضمانت بانکی
۲_هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

۳_برندگان اول، دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴_مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر ۱۰ روز می باشد.

۵_شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
۶_ارائه گواهی تایید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهی ایمنی از اداره کار در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد

۷_کمیســیون مناقصــه حداکثــر تــا ۱۰ روز پــس از اتمــام مهلــت ارائــه پیشــنهادات برنــده را اعــالم و در صورتــی کــه پیشــنهادات رســیده از ســه فقره کمتر باشــد 
مناقصــه را تجدیــد مــی نماید.
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نوبت دوم

نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه عمومی
خرید مواد مصرفی فوالدسازی

»شماره 98-۶۰«
  پیــرو آگهــی مــورخ 98/11/15 روزنامــه دنیــای اقتصــاد ، شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در نظــر دارد 

نســبت شناســایی و ارزیابــی اولیــه مجموعــه هــای واجــد صالحیــت جهــت دعــوت بــه تامیــن  فروســیلیس کارخانــه 
فــوالد ســازی بــرای ســال 1399  از طریــق مناقصــه عمومــی  اقــدام نمایــد؛ لــذا از تولیدکننــدگان و تامیــن کننــدگان 
معتبــر کــه دارای توانایــی مناســب و ســوابق و تجــارب مــورد قبــول مــی باشــند، دعــوت بعمــل مــی آیــد تــا ظــرف 
ــا  مــدت حداکثــر ســه روز  از تاریــخ  چــاپ ایــن آگهی)آگهــی مجــدد(، تمایــل خــود را بصــورت مکتــوب همــراه ب

تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل monagheseh.sjsco@gmail.com ارســال نماینــد.

•اسناد و مدارک: 
۱-درخواســت رســمی جهــت تامبــن کاال ی موضــوع مناقصــه. ) ذکر شــماره تمــاس تلفن ثابــت، همــراه و آدرس ایمیــل الزامی 

) است. 
۲-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

۳-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (
۴-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع مناقصه.

۵-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
•شرایط :

۱-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
۲-کلیه هزینه های مربوط به ارائه اسناد و مدارک  و در صورت تایید و ارائه پیشنهاد برعهده متقاضیان خواهد بود .

۳-ایــن آگهــی و یــا مطالــب منــدرج در آن هیچگونــه تکلیفــی بــرای شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان جهت دعــوت در 
مناقصــه ایجــاد نخواهــد نمــود و تصمیــم نهایــی در ایــن خصــوص منحصــرا از ســوی شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان 

اتخــاذ مــی گــردد .
۴-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۵-پــس از تاییــد اولیــه  و ارائــه اســناد مناقصــه  ، تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــرای ردیــف منــدرج در جــدول فوق معــادل دو 
میلیــارد ریــال بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر و بــدون قیــد و شــرط و بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه ماهه 

بــه نــام شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان می باشــد. 
۶-هزینه چاپ آگهی ها ، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

لطفــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای ۰9۱۳۵۰۳9۰۰۲و ۰۳۴۴۲۲۷۳8۰۶تمــاس حاصــل نماییــد. ) پاســخگویی 
در ســاعات اداری (

مشخصاتمحل تحویلمقدار شرح کاالردیف

۱5۰۰ تنفروسیلیس1
درب مجتمع جهان فوالد سیرجان، واقع در استان کرمان، شهرستان 
سیرجان، در کیلومتر 5۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر 2 جاده 

اختصاصی گل گهر

بر اساس مشخصات 
مندرج در سایت

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

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

معماری با شاه و وزیر
 یا اسب و فیل؟

وزیر بهداشت:
بازگشایی اصناف خطری 
برای نظام سالمت است
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در ایـن روزای صعـب و سـخت، بـرای رهایـی از سـر رفتن حوصله 
و کـم کـردن شـعله های اجـاق نـا امیـدی، به بـازی شـطرنج روی 
آوردم. یـادم هسـت کـه وقتـی بچـه بـودم و بـا پدربزرگـم بـازی 
می کـردم، همیشـه بـه ایـن فکـر می کـردم کـه چـی می شـد اگـر 
مهره هـای شـطرنج، صلـح می کردنـد و یکـی در میـان، سـپاهی 
سـیاه و سـفید تشـکیل می دادنـد. خب قاعدتـًا پاسـخ می دهید: 
»آن وقـت دیگـر بـازی ای در کار نبـود« و دقیقـًا مسـئله همیـن 
اصطـاح  بـه  مـا  واکنش هـای  و  کنش هـا  از  خیلـی  جاسـت. 
آدم بزرگ هـا، هنـوز هـم همـان بازی هـای دوران کودکـی هسـتند.
در کودکـی بـا لگـو، خانه سـازی می کردیـم و حـال، بـا آجـر، بتـن 
و آهـن؛ در کودکـی بـا تفنـگ آب پـاش، بـازی می کردیـم و وقتی 
رفیقمـان خیـس می شـد، او را بغـل می کردیـم و از او عذرخواهـی 
تفنگ بـازی  خیلی هـا  شـده ایم،  بـزرگ  حـال کـه  و  می کردیـم 
را ادامـه دادنـد، البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه دیگـر گلوله هـا حبـاب 
نبودنـد، گلوله هـای واقعـی بودنـد و دیگـر از دوسـتی و رفاقـت در 
بازی هـا خبـری نبـود. از ماشـین های کوچـک، البـه الی خطـوط 
حاشـیه فـرش تـا رانندگـی در خیابان هـا و بزرگراه هـای شـهرمان، 
فقـط چنـد سـال طـول کشـید ولـی اگر دقـت کنیـم، ما هنـوز هم 
بزرگ تـر،  اسـباب بازی هایمان  کـه  هسـتیم  بچه هایـی  همـان 

شـده اند. خشـن تر  و  جدی تـر 
برگردیـم بـه بازی شـطرنج؛ سـپاهی سـیاه و سـفید کـه در تقابل 
بـا هـم و بـرای شکسـت دیگری به صف شـده اند، شـاید نشـانگر 
ایـن باشـد کـه خیلـی از انسـان ها صرفـًا بـرای ارضای میـل بازی 
کـردن، بـه مقابلـه بـا کل دنیـا و کائنـات روی می آورنـد. انسـانی 
کـه حـال بـه خطـری جـدی بـرای محیـط زیسـت، صلـح و ... 
تبدیـل شـده اسـت، شـاید مسـیری را در پیـش گرفتـه که ریشـه 
در تمایـل او بـه بـازی کـردن دارد. در نتیجـه، اگـر مـا بتوانیـم بـه 
ایـن میـل پاسـخ بگوییم، ممکـن اسـت بتوانیم به این مسـیر پر 

خطـر خاتمـه دهیم.
اهمیـت  شـاهد  خانگـی،  قرنطینـه  سـخت  روزهـای  همیـن  در 
معمـاری هسـتیم؛ چـرا کـه بیشـتر زمـان خـود را در یک سـرپناه 
و زیـر یـک سـقف می گذرانیـم و در روزهـای سـخت و غریـب 
شـهرهای کرونـازده خـود، با ایـن مأمن کـه خانه نـام دارد، خلوت 
کرده ایـم. انسـان مدرن، همـواره متأثر از معماری اسـت، چرخه از 
خانـه بـه محـل کار و از محـل کار بـه خانـه و توالـی آن در روزهای 
سـال، باعـث می شـود که انسـان با معمـاری فضای زندگـی خود، 

انس طا         ۱.6۱4.2۱۰

مثقال طا     27.58۰.25۰

گرم طای ۱8  6.372.۱92

گرم طای 24   8.496.2۰۰

بهار آزادی      63.۰۰۰.۰۰۰

امامی          64.9۰۰.۰۰۰

نیم       3۰.9۰۰.۰۰۰

ربع         ۱7.9۰۰.۰۰۰

گرمی       9.8۰۰.۰۰۰

دالر             ۱49.39۰

یورو         ۱69.2۰۰

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      ۱۰2.848

مشاهده ۳ قالده پلنگ در 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
از مشاهده و تصویربرداری از ۳ قالده پلنگ در حاشیه 

منطقه حفاظت شده جنگلی هلن خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
11   تا  22دنبال کنید

نگرانی از آمار ابتالی کادر درمان
آمار ابتالی کادر درمان به کووید۱9 نگران کننده است. در استان کرمان تا امروز ۲۶ نفر مبتال شده اند

اگـر چـه ایـن روز هـا شـنیده مـی شـود کـه هیـچ 
طبیعـت  بـه  نتوانسـته  انـدازه کرونـا  بـه  ویروسـی 
خدمـت کنـد و موجـب پاکـی هـوا، کاهـش زبالـه 
گردشـگران و نفس کشـیدن طبیعـت در روز خودش 
سـیزدهم فروردیـن ماه شـود امـا ظاهرا بـرای خلیج 
گـرگان مصـداق نـدارد. خلیـج گـرگان که سـال ها به 
دلیـل ورود روان آب هـای حـاوی مـواد خطرنـاک 
ناشـی از کودهـای شـیمیایی، فاضـاب شـهر هـا و 
پسـاب هـای صنعتـی کامـش تلـخ بوده اسـت حال 
ایـن روز هـا بـه دلیـل اسـتفاده هـزاران لیتـر مـواد 
ضدعفونـی کننده که دسـت آخر بـه کام همین خلیج 

مـی ریـزد اوقـات خوشـی نـدارد.
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شمار مبتالیان به 
کرونا در کشور به 

۵۳ هزار رسید
کیانوش جهانپور درباره آخرین 
وضعیت کرونا در کشور، گفت: 

از ظهر روز پنج شنبه تا جمعه ۱۵ 
فروردین۱۳99 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۷۱۵ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی 

شدند و مجموع بیماران شناسایی شده 
بر اثر این بیماری به ۵۳ هزار و ۱8۳ 

مورد رسید.

پیگیری سازمان 
محیط  زیست برای 

بودجه قانون هوای پاک
معاون محیط  زیست انسانی سازمان 

حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه 
برای قانون هوای پاک در سال 98 

اعتباری تامین نشد، از پیگیری تامین 
منابع مالی برای اجرای قانون هوای 

پاک در سال 99 خبر داد.
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خلیج گرگان این روز ها به 
دلیل استفاده هزاران لیتر مواد 
ضدعفونی کننده که دست آخر 
به کام همین خلیج می ریزد 
اوقات خوشی ندارد

کام تلخ 
خلیج گرگان از شیوه 
مقابله با کرونا
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بیـش از هـر دوره دیگـر تاریخـی، ارتبـاط برقـرار 
. کند

حـال، بـا توجـه به شـوق بـازی کـردن انسـان که 
آن را از کودکـی بـا خـود بـه یـادگار آورده اسـت، 
معمـاری بایـد بـه مرحلـه ای برسـد کـه بتواند به 
ایـن نیـاز انسـان پاسـخ بدهـد، معمـاری ای کـه 
بـه مثابـه یـک بـازی، افـراد را بـه سـوی خـود، 
یـادآوری  آن هـا  بـه  را  شـوق کودکـی  و  جلـب 
و  اسـتراتژیک  گاه  کـه  بازی هایـی  می کنـد. 
راهبـردی هسـتند، مثـل شـطرنج و گاه پرچالش 
بـه تأمـل و تفکـر، وا  را  و معماگونه انـد و فـرد 
همـراه  دوردسـت  تـا  خـود  بـا  را  او  و  داشـته 
می کنـد. همراهـی ای کـه ماننـد یـک متـن بـه 

انسـان متاثـر از معماری، اجـازه خوانش می دهد 
و اختیار برداشـت آزاد از آن را به خود فرد واگذار 
می کند.اگـر در رگ هـای معماری یـک فضا، بازی 
در جریـان باشـد و فضـا از حـس بـازی کـردن 
تأثیـر  بپذیـرد، شـاهد پویایـی معمـاری خواهیـم 
بـود و درآن صـورت، معمـاری عاوه بر نقشـی که 
در خانـه بـه عنـوان سـرپناه دارد، بـه فضـا حس 
زندگـی می بخشـد.  و  تعلـق خاطـر  نوسـتالژی، 
معمـاری ای کـه برای بـرآورده کردن نیـاز به بازی 
کـردن طراحـی شـده اسـت، گـرد پیـری روی آن 
نمی نشـیند و تاریـخ انقضـا نـدارد. درسـت مثـل 
همـان شـطرنج، هـر چقدر هـم که پیـر و قدیمی 

باشـد ولـی همـواره جـوان و تـازه اسـت. 
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میزان ابتالی کادر درمان کشورمان به 
کروناویروس نگران کننده است

آمار ابتالی کادر درمان به کووید۱9 نگران کننده است. در استان کرمان تا امروز ۲۶ نفر مبتال شده اند

گزارشــی  ترجمــه  اســاس  بــر 
مرکــز  گذشــته  پنج شــنبه  کــه 
نهــاد  اســتراتژیک  بررســی های 
عنــوان  بــا  جمهــوری  ریاســت 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــل بیم ــج تحلی »نتای
منتشــر  چیــن«  در  کروناویــروس 
کــرده، نتایــج بررســی وضعیــت ۱۰99 
بیمــار از 522 بیمارســتان واقــع در 3۱ 
ــا  ــد تنه ــان می ده ــن نش ــهر در چی ش
2.۰9 درصــد بیمــاران قطعــی از میــان 

بودنــد. درمــان  کادر 
ــام  ــاس اع ــر اس ــال ب ــن ح در همی
ــوع از  ــن، در مجم ــت چی ــمی دول رس
ــور  ــن کش ــا در ای ــان 8۱554 مبت می
درمــان  کادر  از  نفــر   ۱7۱6 مجموعــا 
 2.۱۰ می دهــد  نشــان  کــه  بودنــد 

بیمــاران قطعــی جــزو کادر  درصــد 
درمــان بودنــد.

الجزیــره هــم اخیــرا بــه نقــل از مجلــه 
انجمــن پزشــکی آمریــکا گــزارش داده 
ــا در  ــه کرون 3.8 درصــد از مبتایــان ب
ــه  ــد ک ــان بودن ــزو کادر درم ــن، ج چی
ــود.  ــر می ش ــزار نف ــه ه ــدود س در ح
)از آنجایــی کــه دولــت چیــن در ارائــه 
آمارهایــی کــه چنــدان بــه نفعــش 
نیســت، ســابقه خوبــی نــدارد، آمــاری 
ــکا  ــکی آمری ــن پزش ــه انجم ــه مجل ک
بــه  می توانــد  بیشــتر  داده،  ارائــه 

ــد.( ــک باش ــت نزدی واقعی
ــزارش  ــک گ ــه ی ــن ب ــره همچنی الجزی
 8.3 کــه  کــرده  اشــاره  ایتالیــا  در 
ــان  ــا از می ــه کرون ــان ب ــد مبتای درص
کادر درمــان هســتند کــه ایتالیــا را 
جــزو بدتریــن کشــورها از نظــر میــزان 
ــرار  ــا ق ــه کرون ــان ب ــای کادر درم ابت

داده اســت.

وضعیت در ایران چگونه 
است؟

میــزان  از  دقیقــی  آمــار  متاســفانه 
در  بــه کرونــا  درمــان  ابتــای کادر 
ــدارد  ــود ن ــورمان وج ــتان های کش اس
بیانگــر  کــه همیــن امــر می توانــد 
نامناســب بــودن اوضــاع باشــد. البتــه 
مختلــف  اســتان های  مســووالن 
جســته و گریختــه بــه ارائــه آمارهایــی 

پرداخته انــد. خصــوص  ایــن  در 
بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه علــوم 
ــرده، از 298  ــه ک ــان ارائ ــکی کرم پزش
ــا  ــه کرون نفــری کــه در ایــن اســتان ب
ــان  ــر از کادر درم ــا شــدند، 26 نف مبت
ــد.  ــنل( بوده ان ــک و 20  پرس )6 پزش
ــان  ــد مبتای ــب 8.7 درص ــن ترتی بدی
ــان  ــان، از کادر درم ــا در کرم ــه کرون ب

ــتند. هس
یــک هفتــه پیــش از اســتان یــزد 

از  مبتــا   ۱46 کــه  رســید  خبــر 
ــان  ــزو کادر درم ــر، ج ــان 968 نف می
هســتند. یعنــی در حــدود ۱5 درصــد. 
ــن در  ــتم فروردی ــا هش ــار ت ــن آم ای
قزویــن بیــش از 4.5 درصــد و در 
ایــام بیــش از 5.5 درصــد بــوده. 
همچنیــن تــا ششــم فروردیــن در 
آذربایجــان شــرقی حــدود هفــت 
درصــد از مبتایــان جــزو کادر درمــان 

ــد. بودن
ایــن آمارهــا اگرچــه تــا حــدودی 
ابتــای  نشــان می دهــد وضعیــت 
کرونــا  بــه  کشــور  درمــان  کادر 
امــا کیانــوش  اســت  نگران کننــده 

جهان پــور، ســخنگوی وزارت بهداشــت 
ششــم فروردیــن بــا اعــام اینکــه 
ــی  ــتی درمان ــن از کادر بهداش »43 ت
ویــروس  بــا  مقابلــه  راه  در  کشــور 
ــا بــه شــهادت رســیده اند« گفتــه  کرون
ــا  ــه ب ــار در مقایس ــن آم ــه »ای ــود ک ب
پایین تــر  کشــور ها  ســایر  آمــار 
اســت.« ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن  ــان چی ــای کادر درم ــداد فوتی ه تع
ــر از ۱۰  ــا کمت ــه کرون ــا ب ــر ابت ــر اث ب

ــت. ــده اس ــزارش ش ــورد گ م
ــا مقایســه آمــار ابتــای کادر درمــان  ب
ــر  ــران و دیگ ــان، ای ــا در کرم ــه کرون ب
در  اوضــاع  کــه  دیدیــم  کشــورها 
نیســت.  خــوب  چنــدان  کشــورمان 
ایــران  در  درمــان  کادر  چــرا  امــا 
آســیب پذیرتر از برخــی کشورهاســت؟

مســووالن،  اظهارنظرهــای  برآینــده 
کادر درمــان و گزارش هــای منتشــر 
ــود  ــل کمب ــانه ها، دو عام ــده در رس ش
امکانــات و کــم بــودن نیــروی انســانی 
بــاال  ســوال  پاســخ  عنــوان  بــه  را 

می کنــد. مطــرح 

 کمبود امکانات
دبیــرکل  مقــدم،  شــریفی  محمــد 
پیــش  چنــدی  پرســتار  خانــه 
ماســک،  کمبــود  بــه  اشــاره  بــا 
ــرای  ــزات ب ــایر تجهی ــتکش و س دس
پرســتاران بــه ســامت نیــوز گفتــه 
بــرای  را  الزم  »تمهیــدات  بــود کــه 
فراهــم  پرســتاران  ســامت  حفــظ 
ــاره او  ــورد اش ــواردی م ــد.« م نکرده ان
در اســتان کرمــان هــم مطــرح شــده. 
مهــدی  اظهارنظــر  ایــن  جملــه  از 
ســازمان  رییــس  حســینی نژاد، 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــده  ــان ش ــفند بی ــه ۱7 اس ــان ک کرم

ــه  ــا ب ــراد مبت ــد از اف ــود:  4۱ درص ب
ــکی  ــتان در کادر پزش ــن اس ــا ای کرون
ــن ماســک،  ــرا در تامی ــد زی ــرار دارن ق
الــکل و دســتکش حتــی بــرای مراکــز 
و مشــکل  چالــش  دچــار  درمانــی، 

. هســتیم
اعــام  ابتــای  درصــد  کــه  البتــه 
ــوول  ــام مس ــن مق ــوی ای ــده از س ش
ــود  ــا کمب ــد ام ــب ش ــان روز تکذی هم
ــب  ــتکش تکذی ــکل و دس ــک، ال ماس
ــک  ــار ی ــال انتش ــن ح ــد. در همی نش
گــزارش تصویــری در روز دوازدهــم 
ــی  ــاران کرونای ــش بیم ــفند از بخ اس
ــور کرمــان نشــان  بیمارســتان افضلی پ
ــی  ــنل درمان ــیاری از پرس ــه بس داد ک

ــد.  ــم ندارن ــتکش ه دس

 خستگی مضاعف
باعــث  کــه  دیگــری  عامــل 
درمــان  کادر  بیشــتر  آســیب پذیری 
در ایــران شــده، کمبــود نیــرو و در 
نتیجــه خســتگی مضاعــف ایــن افــراد 
بنیــادی،  بهــروز  بــه گفتــه  اســت. 
قــرارگاه  و عضــو  نماینــده مجلــس 
مقابلــه بــا کرونــا مســتقر در وزارت 
بهداشــت »در کشــور های پیشــرفته 
ــتار و  ــار ICU دو پرس ــر بیم ــرای ه ب
ــود دارد، در  ــتار وج ــه پرس ــی س گاه
حالــی کــه در کشــور مــا گاه یــک 
 ICU ــار ــار بیم ــا چه پرســتار از ســه ت
ارتبــاط  قطعــا  و  می کنــد  مراقبــت 
مکــرر بــا بیمــاران مختلــف توســط 
یــک فــرد، شــانس آلــوده شــدن او را 
بــاال می بــرد، هرچنــد مراقبت هــا و 
نــکات ایمنــی را رعایــت کنــد.« کمبــود 
نیــرو همچنیــن باعــث خســتگی و 

می شــود. بــدن  ایمنــی  کاهــش 
کمبــود  هــم  کرمــان  اســتان  در 
نیــرو وجــود دارد، اگرچــه کــه بــه 

ــی  ــاره صحبت ــن ب ــح در ای ــور واض ط
از  کــه  زیــر  جــدول  در  نمی شــود. 
ســند درمــان اســتان کرمــان برداشــته 
شــده، میــزان کمبــود نیــرو در اســتان 
ببینیــد: بهتــر می توانیــد  را  کرمــان 

جدول
ــد، از  همانطــور کــه در جــدول می بینی
نظــر تعــداد پرســتاران کــه بیشــترین 
فشــار در برابــر شــیوع گســترده کرونــا 
را تحمــل می کننــد، اســتان کرمــان 
وضعیــت جالبــی نــدارد. بــه ازای هــر 
۱۰۰ هــزار نفــر، در حالــی ۱27 پرســتار 
وجــود دارد کــه ایــن نســبت در ایتالیــا 
و آمریــکا )کشــورهای بحرانــی از نظــر 
شــیوع کرونــا( بــه ترتیــب حــدود 
ــان  ــتان کرم ــر اس ــت براب ــار و هف چه
ــوط  ــار اســتان کرمــان مرب اســت. )آم
بــه پنــج ســال پیــش و ایتالیــا و 
ــش  ــال پی ــه ۱7 س ــوط ب ــکا مرب آمری

اســت.(
ــود  ــد کمب ــان می ده ــدول نش ــن ج ای
ــی  ــل توجه ــد نقــش قاب ــرو می توان نی
در افزایــش تعــداد ابتــا بــه کرونــا در 
میــان کادر درمانــی کرمــان داشــته 

باشــد.

 چه باید کرد؟
کمبــود امکانــات و کــم بــودن نیــروی 
ــک  ــه ی ــتند ک ــائلی هس ــانی مس انس
شــبه حــل نمی شــوند. ایــن در حالــی 
اســت کــه امــروز در اوج بحــران کرونــا 
هســتیم و جــان کادر درمانــی در خطــر 
اســت. پــس شــاید بهتریــن کمــک بــه 
کادر درمــان، رعایــت کامــل قوانیــن و 
ــان  ــه متخصص ــت ک ــی اس توصیه های
ماننــد  مســائلی  کرده انــد.  مطــرح 
و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت 

ــا. ــای بیج ــودداری از رفت وآمده خ

ته
نک

متاسـفانه آمـار دقیقـی از میـزان ابتـالی کادر درمـان بـه 
کرونـا در اسـتان های کشـورمان وجـود نـدارد کـه همین 
امـر می توانـد بیانگر نامناسـب بـودن اوضاع باشـد. البته 
مسـووالن اسـتان های مختلـف جسـته و گریخته بـه ارائه 

آمارهایـی در ایـن خصـوص پرداخته اند.
بـر اسـاس آخرین آمـاری که علـوم پزشـکی کرمـان ارائه 
کـرده، از ۲98 نفـری کـه در ایـن اسـتان بـه کرونـا مبتال 
شـدند، ۲۶ نفـر از کادر درمـان )۶ پزشـک و ۲۰  پرسـنل( 
بوده انـد. بدیـن ترتیـب 8.۷ درصـد مبتالیـان بـه کرونـا 

در کرمـان، از کادر درمـان هسـتند.
یـک هفتـه پیش از اسـتان یـزد خبر رسـید کـه ۱۴۶ مبتال 
یعنـی  هسـتند.  درمـان  جـزو کادر  نفـر،   9۶8 میـان  از 
در حـدود ۱۵ درصـد. ایـن آمـار تـا هشـتم فروردیـن در 
 ۵.۵ از  بیـش  ایـالم  و در  ۴.۵ درصـد  از  بیـش  قزویـن 
درصـد بـوده. همچنین تا ششـم فروردیـن در آذربایجان 
شـرقی حـدود هفـت درصـد از مبتالیان جـزو کادر درمان 

بودند.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

کمبود امکانات و کم بودن نیروی انسانی مسائلی هستند که یک شبه حل نمی شوند

ضرورت اتخاذ روش های جایگزین در زمینه آموزش مدارسپیام خبر
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور اظهار کرد: آیسسکو ضمن توصیه موکد به کشورهای درگیر ویروس کرونا، در 
خصوص تعلیق مناسبت ها و متوقف کردن آموزش در مدارس، آن ها را به اتخاذ روش های جایگزین دیگر در زمینه آموزش، در 
راستای محدود کردن انتشار این ویروس، فراخواند.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بــا تاکید بر 
اینکــه زمــان و نحــوه تشــکیل کاس های 
ــتاد  ــام س ــا اع حضــوری دانشــجویان ب
ملــی مبــارزه بــا کرونــا اســت، اعــام کرد: 
برنامــه مــا ادامــه آمــوزش الکترونیکــی و 
آموزش هــای  و  زیرســاخت ها  توســعه 
ــا  ــت ام ــگاه ها اس ــوری در دانش غیرحض
ــی  ــتاد مل ــد س ــا تایی ــی ب ــر تصمیم ه
ــود.علی  ــام می ش ــا اع ــا کرون ــارزه ب مب
خاکــی صدیــق )معــاون آموزشــی وزیــر 

تشــکیل کاس هــای  علــوم( گفــت: 
حضــوری بایــد از ســوی ســتاد ملــی 
کبــارزه بــا کرونــا اعــام شــود، امــا 
ــا ادامــه آمــوزش الکترونیکــی  برنامــه م
ــای  ــاخت ها و آموزش ه ــعه زیرس و توس
اســت.  دانشــگاه ها  در  غیرحضــوری 
او ادامــه داد: حتــی اگــر کاس هــای 
حضــوری تشــکیل شــود، ایــن یــک 
سیاســت اســت کــه وزارت علــوم در 
پیــش گرفتــه و می خواهــد آمــوزش 

غیرحضــوری را در کنــار آمــوزش حضوری 
ــوان یــک آمــوزش مکمــل ادامــه  ــه عن ب
ــا  ــوم ب ــر عل دهــد. معــاون آموزشــی وزی
ــوزش  ــات آم ــد از امکان ــه بای ــان اینک بی
غیرحضــوری اســتفاده و آن را تقویــت 
برگــزاری  زمــان  درخصــوص  کنیــم، 
امتحانــات در صــورت ادامــه برگــزاری 
غیرحضــوری  صــورت  بــه  کاس هــا 
گفــت: ایــن مســاله بســتگی به دانشــگاه 
در حــال  و درســی کــه غیرحضــوری 
تدریــس اســت دارد. اکنــون دروســی 
دانشــگاه ها  از  برخــی  در  داریــم کــه 
ــده  ــاز ش ــا آغ ــی آنه ــوزش الکترونیک آم
اســت و اصــا از چــارت آموزشــی عقــب 

ــتند.  نیس

ادامه آموزش های غیرحضوری 
دانشگاه ها در صورت تایید

بازگشایی اصناف خطری برای  
نظام سالمت است

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در نامــه ای بــه رییــس جمهــوری 
ــا  ــر بازگشــایی کلیــه مشــاغل ب اعــام کــرد کــه نامــه وزارت صمــت مبنــی ب
نقــش، مســئولیت و جایــگاه ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا مغایرت دارد.ســعید 
نمکــی روز جمعــه در نامــه ای بــه حســن روحانــی اعــام کــرد کــه نامــه قائــم 
مقــام وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی بــر بازگشــایی کلیــه مشــاغل 
و مراکــز کســب و کار کــه بــه اســتان ها ابــاغ شــده، بــا تصمیم هــای ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا مغایــر اســت.وزیر بهداشــت در ایــن نامــه بــه رییــس 
ــار هــر دســتگاه  ــه اختی ــم آتــش ب ــوری نوشــت کــه شــعله های تصمی جمه
دولتــی، غیردولتــی، فرهنگــی و مذهبــی کــه مــورد تاییــد نباشــد، دامــن نظــام 
ســامت و متعاقــب آن اقتصــاد کشــور را خواهــد گرفت.نمکــی در ایــن نامــه 
اعــام کــرد کــه کاهــش التهــاب اولیــه و شــرایط مناســب تر کشــور در مقابــل 
ــت  ــدل مدیری ــار م ــی، آث ــت اله ــر مرحم ــاوه ب ــا ع ــروس کرون ــوم وی هج
ــزی  ــای برنامه ری ــی و گام ه ــت جمع ــر و حمای ــر کارشناســی، تدبی ــی ب مبتن
شــده اســت و حرکــت نســنجیده و غیرمنطبــق بــا نظــر کارشناســی می توانــد 
آســیب های غیرقابــل جبرانــی بــه دنبــال داشــته باشــد کــه امــکان ایســتادن 

ــل هجمه هــای آن میســر نیســت.  نظــام ســامت در مقاب

جادهدولت

آخرین وضعیت مرزهای کشور۴ میلیون تن کاالی اساسی وارد بازار می شود
ــد  ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ریی
ــرای  ــکلی ب ــه مش ــن ک ــر ای ب
 99 ســال  در  ارز  تامیــن 
 4 حــدود  گفــت:  نداریــم 
گمــرکات کشــور  در  اساســی  تــن کاالی  میلیــون 
ــص و وارد  ــده ترخی ــای آین ــه در روزه ــود دارد ک وج
بــازار مــی شــود.حجت االســام و المســلمین حســن 
ــادی  ــتاد اقتص ــه س ــنبه در جلس ــی روز پنجش روحان
ــه در  ــت هوشــیار کشــور ک ــد از مل ــزود: بای ــت اف دول
ــا  ــکل ه ــه پروت ــا ب ــت کام ــدر و روز طبیع ــیزده ب س
ــرا  ــم چ ــکر کن ــد  تش ــات کردن ــد و مراع ــه کردن توج
کــه  ایــن مراعــات و همــکاری اســاس و راهــی اســت 

ــا ثبــات دســت  ــه نقطــه ب ــا ب کــه پیــش رو داریــم ت
پیــدا کنیــم.وی ادامــه داد: همــه تاش هــا ایــن 
ــر  ــد و کمت ــا در کشــور کاهــش یاب ــه فوتی ه اســت ک
شــاهد خانواده هــای داغــدار در ایــن زمینــه باشــیم و 
ســامت مــردم را در روزهــای آینــده شــاهد بــوده تــا 
بتوانیــم کار،  فعالیــت و تــاش را بــا ســامت مــردم 
تــوام کنیم.روحانــی گفــت: جلســه مــا اقتصــادی 
و در رابطــه بــا تامیــن نیازمندی هایــی اســت کــه 
ــا  ــا کرون ــه ب کشــور در بخــش ســامت مــردم،  مقابل
و تامیــن کاالهــای اساســی نیــاز دارد و همچنیــن 
ــای  ــال 99 در بحــث کااله ــان س ــا پای ــا ت نیازمندی ه

ــت. ــی اس اساس

و  ترانزیــت  دفتــر  مدیــرکل 
بین المللــی  نقــل  و  حمــل 
و حمــل  راهــداری  ســازمان 
ــرد  ــام ک ــاده ای اع ــل ج و نق
کــه همــه مرزهــای کشــور وضعیــت مشــابهی نســبت بــه 
ــا  ــرز مشــترک ب ــوردوز )م ــرز ن ــا م ــد و تنه گذشــته دارن
ــال شــده  ــاده ای فع ــل ج ــل و نق ــرای حم ارمنســتان( ب
ــت و  ــر ترانزی ــرکل دفت ــلمان زاده، مدی ــت.منوچهر س اس
ــل  ــداری و حم ــازمان راه ــی س ــل بین الملل ــل و نق حم
ــای  ــت مرزه ــن وضعی ــاره ی آخری ــاده ای درب ــل ج و نق
زمینــی ایــران بــا کشــورهای همســایه بــه ایســنا توضیــح 
داد: طــی روزهــا و هفته هــای گذشــته تنهــا مــرز نــوردوز 

ــال  ــت فع ــتان اس ــا ارمنس ــران ب ــترک ای ــرز مش ــه م ک
شــده و حمــل و نقــل جــاده ای در آن جریــان پیــدا 
ــته را  ــرایط گذش ــان ش ــا هم ــه مرزه ــت و بقی ــرده اس ک
ــدگان و شــرکت های حمــل  ــن از همــه رانن ــد؛ بنابرای دارن
و نقــل بین المللــی می خواهیــم قبــل از جابه جایــی و 
ارســال بــار بــه نقــاط مــرزی مختلــف از آخریــن تغییــر و 
تحــوالت و شــرایط مرزهــای کشــور از طریــق ســامانه 141 
ســازمان راهــداری یــا دیگــر دســتگاه های متولــی مطلــع 
ــچ  ــا هی ــر تقریب ــال حاض ــه داد: در ح ــوند. وی ادام ش
ــم و  ازدحــام و ترافیکــی در مرزهــای فعــال کشــور نداری
همــه راننــدگان کارشــان را بــا توقفــی کوتــاه و در ترافیکــی 

روان انجــام می دهنــد.
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نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـا تاکیـد بـر ضـرورت 
اتخـاذ راهکارهایـی بـرای جبـران خسـارات کسـب وکارها 
ناشـی از بحـران کرونـا گفـت: دولـت بایـد بـا اختصـاص 
سوبسـید، وام و مـوارد متعـددی از ایـن دسـت بـه کسـب 
اینصـورت آثـار و  و کارهـای خـرد کمـک کنـد و در غیـر 
پیامدهـای اقتصادی خود را در قالـب پیامدهای اجتماعی 
نشـان خواهـد داد. وی افـزود: بحـران اخیـر کرونـا روی 
کسـب و کارهـا از چنـد بعد تاثیـر جدی دارد. یکـی از اینها 

هزینه هـای بنـگاه اسـت. 

سـخنگوی وزارت بهداشت، درباره آغاز به کار مشاغل خصوصی 
از روز شـنبه)۱6فروردین(، گفـت: تمامـی مشـاغل بایـد تابـع 
مصوبـات سـتاد مقابلـه بـا کرونـا باشـند، بـه این صـورت آغاز 
بـه کار مشـاغلی کـه جـزو مـوارد اسـتثناء قـرار نگرفتـه اسـت 
ممنـوع بـوده و اگـر کارفرمایـی اقـدام بـه بازگشـایی محـل 
کار کنـد متخلـف اسـت؛ چراکـه مصوبـات سـتاد مقابلـه بـا 
کرونـا عینـا ماننـد مصوبـات شـورای عالـی امنیت ملی اسـت 
و بـا متخلفیـن برخـورد مقتضـی صـورت خواهـد گرفت.دکتر 
کیانـوش جهانپـور در ارتبـاط ویدئـو کنفرانسـی بـا خبرنـگاران، 
در خصـوص رونـد تعییـن قیمـت و نظـارت بـر قیمت گـذاری 
کاالهـا و تجهیزات پزشـکی، گفـت: وزارت بهداشـت این روزها 
اصلی ترین مشـتری خرید اینگونه وسـایل اسـت و کار نظارت 
بـر قیمـت گـذاری بـر عهـده نهادهـای دیگـر اسـت. برخـی از 
کاالهـا بـه خصـوص در حوزه ملزومات پزشـکی ممکن اسـت 
شـامل قیمـت گـذاری در کمیسـیون قیمـت گـذاری نباشـد. 
ماسـک هـم تـا اوایـل شناسـایی کرونـا در کشـور شـامل این 
مـورد نبـود و پـس از آن هـم فقـط یـک نـوع ماسـک قیمت 
گـذاری شـد. نظارت بر بـازار این اقام مربوط بـه وزارت صمت 

و تعزیـرات حکومتـی و نهادهـای نظارتـی اسـت. 

کیانـوش جهانپـور دربـاره آخرین وضعیت کرونا در کشـور، 
گفـت: از ظهـر روز پنج شـنبه  تا جمعـه ۱5 فروردین۱399 
و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی تشـخیصی، 27۱5 بیمـار 
جدیـد مبتـا بـه کوویـد۱9 در کشـور شناسـایی شـدند و 
مجمـوع بیمـاران شناسـایی شـده بـر اثـر ایـن بیمـاری به 
53 هـزار و ۱83 مـورد رسـید. وی ادامـه داد: خوشـبختانه 
تـا کنـون ۱7 هـزار و 935 نفـر از بیمـاران بهبـود یافتـه و 

ترخیـص شـده اند.
سـخنگوی سـازمان وزارت بهداشـت گفـت: متاسـفانه در 
طـول 24 سـاعت گذشـته، ۱34 نفـر از بیمـاران مبتـا بـه 
کوویـد۱9 در کشـور جـان خود را از دسـت دادنـد و مجموع 
درگذشـتگان بـر اثـر این بیمـاری در کشـور بـه 3294 نفر 
رسـید. جهانپـور افـزود: 4۰35 نفـر از بیمـاران در وضعیـت 

شـدید ایـن بیمـاری قـرار دارند.
سـامانه  بـه  غربالگـری کرونـا  بـرای  مـردم  وی گفـت: 
خسـتگی  نیروهـای  کننـد.  مراجعـه   salamat.gov.ir
ناپذیـر حـوزه بهداشـت، از طریـق سـامانه 4۰3۰ بـا مـردم 
تمـاس مـی گیرنـد و وضعیـت سـامتی آنهـا را پیگیـری 
مـی کنند. در صورت مشـاهده شـماره 4۰3۰ بـر روی تلفن 
همـراه، حتمـا پاسـخگوی همـکاران پرتـاش مـا باشـید.

ایـران ضمـن تشـریح  سرپرسـت جمعیـت هـال احمـر 
برخـی اقدامـات ایـن سـازمان بـه بـرآورد کمک  معیشـتی 
هـال احمـر بـه 2 میلیـون نفربـه خاطـر کرونـا، اشـاره کرد 
و گفـت: از روز شـنبه 5۰۰ هـزار نفـر از بیمـاران مبتـا بـه 
سـرطان، بیمـاران خـاص و بیمـاران نـادر تحـت پوشـش 
هـال احمـر قـرار خواهنـد گرفـت تـا در شـرایط بحـران 
کرونـا بـه کمک آنهـا برویم. وی افـزود: در این راسـتا برای 
حمایـت از بیمـاران سـرطانی، نادر و خاص قرار اسـت از روز 

شـنبه 5۰۰ هـزار نفـر را تحـت پوشـش قـرار دهیـم.

دولت به کسب و کارهای 
خرد کمک کند

ادامه ممنوعیت فعالیت 
مشاغل خصوصی

شمار مبتالیان به کرونا در 
کشور به ۵۳ هزار رسید

کمک  معیشتی به دو 
میلیون نفربه خاطر کرونا
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حیات وحشمحیط زیست

عوامل انسانی اصلی ترین عامل تهدید خزندگان استپیگیری سازمان محیط  زیست برای بودجه قانون هوای پاک 
انســانی  زیســت  محیــط   معــاون   
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
ــوای  ــون ه ــرای قان ــه ب ــر اینک ــد ب تاکی
تامیــن  اعتبــاری   98 ســال  در  پــاک 
ــی  ــع مال ــن مناب ــری تامی ــد، از پیگی نش

بــرای اجــرای قانــون هــوای پــاک در ســال 99 خبــر داد.
مســعود تجریشــی در تشــریح جزییــات نامــه ســازمان محیــط زیســت 
بــه دولــت بــرای اجــرای قانــون هــوای پــاک، اظهــار داشــت: متاســفانه 
ــد، در  ــن نش ــال 98 تامی ــاک در س ــوای پ ــون ه ــرای قان ــاری ب اعتب
ــرای  ــرای اج ــی ب ــچ ردیف ــز هی ــم نی ــاله شش ــج س ــه پن ــون برنام قان
قانــون هــوای پــاک دیــده نشــده اســت و امیدواریــم در بودجــه ســال 
ــری  ــن موضــوع پیگی ــن شــود و ای ــون تامی ــن قان ــی ای ــار مال 99 اعتب

خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه داشــتن هــوای ســالم مطالبــه مــردم اســت، 
ــت  ــه صراح ــتگاه ها ب ــف دس ــاک، وظای ــوای پ ــون ه ــه داد: در قان ادام
ــش  ــون پی ــق قان ــد طب ــتگاه ها بای ــای دس ــده و راهکاره ــخص ش مش

بــرود، هــر ســازمانی وظیفــه ای دارد کــه بایــد بــه درســتی اجــرا شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ۱4 آیین نامــه بــرای قانــون هــوای پــاک مشــخص 
ــه از  ــت ک ــکاتی اس ــا و مش ــاس چالش ه ــر اس ــا ب ــه عمدت ــده ک ش
ابتــدای دهــه 9۰ در کشــور داشــتیم و راهکارهــا در آییــن نامه هــا 
بنابرایــن آییــن نامه هــا مشــخص  گنجانــده شــده اســت، گفــت: 

ــد. ــام ده ــه کاری انج ــد چ ــادی بای ــه نه ــه چ ــد ک می کن
تجریشــی بــا اشــاره بــه کنسرســیوم دانشــگاه های برتــر در زمینــه 
ــع  ــیوم مناب ــن کنسرس ــات ای ــا اقدام ــت: ب ــوا گف ــی ه ــش آلودگ کاه
ــخص  ــز مش ــود نی ــام ش ــد انج ــه بای ــی ک ــهر و اقدامات ــر ش ــده ه آالین
ــی دارد  ــع مال ــن مناب ــه تامی ــاز ب ــی آن نی ــات اجرای ــا الزام ــت ام اس
ــازمان  ــد: س ــادآور ش ــت. وی ی ــش اس ــن بخ ــا در ای ــکل م ــه مش ک
ــال و  ــت ارس ــرای دول ــه ای را ب ــته نام ــال گذش ــت در س ــط زیس محی
درخواســت کــرد کــه بخشــی از منابعــی را کــه از طریــق افزایــش قیمــت 
انــرژی ایجــاد می شــود بــرای الزامــات زیســت محیطــی و بــرای خریــد 

اتوبوس هــای نــو و خــروج تاکســی های فرســوده هزینــه شــود.

یــک عضــو هیئــت علمــی دانشــکده منابع 
طبیعــی دانشــگاه کردســتان بــا بیــان 
ــراض  ــر انق ــرض خط ــل در مع ــه دالی اینک
بــودن گونه هــای مختلــف خزنــدگان و 
ــا  ــت: ب ــت، گف ــاوت اس ــتان متف دوزیس
ــانی  ــل انس ــت عوام ــی و دخال ــتگاه های طبیع ــب زیس ــال تخری ــن ح ای
ــاری  ــا محســوب می شــود.هانیه غف ــن گونه ه ــد ای ــل تهدی بیشــترین عام
در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه »خزنــدگان« و »دوزیســتان« دو 
ــوژی«  ــم »هرِپتال گــروه مختلــف از مهــره داران هســتند کــه معمــوال در عل
)Herpetology( یــا همــان »مطالعــه تــوام خزنــدگان و دوزیســتان« 
ــا  ــر از آن ه ــا همدیگ ــی ب ــات علم ــوند و در مطالع ــه می ش ــم مطالع ــا ه ب
صحبــت می شــود، خاطرنشــان کــرد:  در واقــع ایــن دو گــروه تفاوت هــای 

ــد. ــر دارن ــا یکدیگ بســیاری ب
وی گفــت: دوزیســتان یــک مرحلــه »دگردیســی« دارنــد یعنــی در مرحلــه 
ــش  ــه ش ــل ب ــی تبدی ــد از دگردیس ــه بع ــتند ک ــش هس الروی دارای آبُش
می شــود امــا خزنــدگان از زمانی کــه از تخــم بیــرون می آینــد دارای 

متولــد می شــوند  زمانی کــه  از  خزنــدگان  نــوزادان  و  ُشــش هســتند 
ــه نیســتند.غفاری  ــا دوزیســتان اینگون ــه والدین شــان هســتند ام شــبیه ب
ــه  ــای دو گون ــت و تخم ه ــه جنــس پوس ــا اشــاره بــه اینک همچنیــن ب
خزنــدگان و دوزیســتان نیــز تفــاوت  دارد، اظهــار کــرد: دوزیســتان پوســت 
ــر و  ــان زمخت ت ــدگان پوست ش ــا خزن ــد ام ــک دارن ــد پول ــر و فاق لطیف ت
پولــک دار اســت همچنیــن ســاختار تخــم آن هــا متفــاوت اســت. بــه ایــن 
صــورت کــه اطــراف تخــم دوزیســتان ســاختاری ژلــه ای دارد امــا خزنــدگان 
ــن  ــد بنابرای ــدا کردن ــای خشــکی ســازگاری پی ــذاری در محیط ه ــا تخمگ ب
روی تخم شــان پوســته آهکــی دارنــد کــه بــا محیط هــای خشــک ســازگار 
اســت.وی در ادامــه گفــت: در خزنــدگان نیــز گونه هــای شــاخص و اندمیــک 
ــد  ــرد مانن ــا اشــاره ک ــدادی از آنه ــه تع ــوان ب ــه می ت ــادی وجــود دارد ک زی
ــای  ــه بخش ه ــی آن ب ــش جهان ــه پراکن ــی« ک »افعــی شــاخدار دم عنکبوت
کوچکــی از اســتان های ایــام و کرمانشــاه  و »افعــی کوهســتانی لطیفــی« 
کــه پراکنــش جهانــی آن بــه بخــش کوچکــی از کشــور یعنــی »پــارک ملــی 

ــود. ــدود می ش ــدران مح ــران و مازن ــتان های ته ــن اس ــع بی الر« واق

 پیام
 میراث  و زیست

نمایشگاه های مجازی روزنه ی نجات صنایع دستی
اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با توجه به وضعیت بسیار نامطلوب فعاالن صنایع دستی به دنبال وقوع بحران کرونا تصمیم 
به راه اندازی صندوق کمک به اقشار آسیب دیده گرفته است تا از طریق حمایتی جدی ارگان های متولی و دولت از نابودی این 

صنعت جلوگیری کند.

رنا
 ای

س:
عک

»بـا قطـع شـدن زنجیـره ی انتقال کرونـا ویروس در کشـور، 
میـراث فرهنگـی طـرح مرمـت و بازسـازی سـالن سـینمای 
تاریخـی رامسـر را کـه بیـش از سـه مـاه گذشـته در آتـش 
سـوخت، بررسـی می کنـد تـا فضـا بـه طـور کامـل و ماننـد 

گذشـته بازسـازی شـود.«
 پنجـم دی مـاه سـال گذشـته و درسـت روزی کـه وزیـر 
میـراث فرهنگـی برای جشـن ملـی ثبت جهانـی جنگل های 
هیرکانـی در مازنـدران بـه سـر می بـرد، خبر رسـید که سـالِن 

سـینمای هتـل تاریخـی رامسـر در آتش سـوخت.
اثـری تاریخـی کـه بـه واسـطه ی قـرار گرفتـن اش در هتـل 
قدیمـی رامسـر، معمـوال ورودی آن نیـز تعطیـل بـود و کمتر 

کسـی امـکان دیـدن ایـن اثـر تاریخـی را داشـت.
آسـیبی  هیـچ  هتـل  بـه  چنـد  هـر  آتش سـوزی  شـدت   
نرسـاند ولـی هشـتاد درصـد سـالن تاریخـی سـینما کـه در 
دوره ی پهلـوی دوم سـاخته شـده بـود را بـه طـور کامـل در 
آتـش سـوزاند.اکنون بعـد از گذشـت 99 روز از آن اتفـاق، 
مهـدی ایـزدی - معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مازندران - در 
گفت وگـو بـا ایسـنا می گویـد: متاسـفانه در آن آتش سـوزی 
سـالن سـینما بـه طـور کامـل تخریـب شـد کـه بـر اسـاس 
صحبت هـای انجام شـده بنیاد مسـتضعفان بـه عنوان مالک 
ایـن بنـای تاریخـی و مدیر مجموعـه ی هتل رامسـر، متعهد 
شـدند طرح مرمت و بازسـازی سـالن سـینما در دسـتور کار 
قـرار بگیـرد.او تاکیـد می کنـد: تـا کنـون در جلسـه ی برگـزار 
شـده در ایـن زمینـه مشـاور طرح معرفی شـده و قرار اسـت 
بـا ارائـه ی طرح مرمت و بازسـازی سـینما، آن طرح نخسـت 
در جلسـه ی شـورای فنـی بررسـی و در صـورت تاییـد کار 
مرمـت ایـن بنای تاریخی آغاز شـود.وی با اشـاره بـه این که 
در حـال حاضـر مشـاور در حـال انجـام مطالعـات مـورد نیاز 
اسـت، ادامـه می دهـد: بعـد از برطرف شـدن وضعیت کنونی 
در کشـور و قطـع انتقـال زنجیـره ی ویـروس کرونـا، جلسـه 
شـورای فنـی تشـکیل و طـرح در وزارتخانه میـراث فرهنگی 

بررسـی و در صـورت تاییـد تصویـب و قابـل اجـرا شـود. 

سوژه وعده  بازسازی 
یک سینمای 

تاریخی بعد از کرونا

کام تلخ خلیج گرگان از شیوه مقابله با کرونا

مواد ضدعفونی بالی جان محیط زیست است

اگــر چــه ایــن روز هــا شــنیده مــی شــود 
ــا  ــدازه کرون ــه ان ــی ب ــچ ویروس ــه هی ک
نتوانســته بــه طبیعــت خدمــت کنــد 
ــه  ــش زبال ــوا، کاه ــی ه ــب پاک و موج
ــت  گردشــگران و نفــس کشــیدن طبیع
فروردیــن  ســیزدهم  خــودش  روز  در 
مــاه شــود امــا ظاهــرا بــرای خلیــج 
ــرگان  ــج گ ــدارد. خلی ــرگان مصــداق ن گ
ــل ورود روان آب  ــه دلی کــه ســال هــا ب
هــای حــاوی مــواد خطرنــاک ناشــی از 
کودهــای شــیمیایی، فاضــاب شــهر هــا 
ــخ  ــی کامــش تل ــای صنعت و پســاب ه

بــوده اســت حــال ایــن روز هــا بــه دلیــل 
اســتفاده هــزاران لیتــر مــواد ضدعفونــی 
کننــده کــه دســت آخــر بــه کام همیــن 
خلیــج مــی ریــزد اوقات خوشــی نــدارد.
هــر چنــد روزگاری ایــن خلیــج بــا دارای 
بــودن عمــق بیــش از 3 متــر و دارا 
ــی، قابلیــت پذیــرش  ــادالت آب ــودن تب ب
و خودپاالیــی ایــن گونــه روان آب هــای 
شــیمیایی را داشــت امــا در شــرایط 
فعلــی در کنــار حفــر چــاه هــای متعــدد 
کشــاورزی و کاهــش فــراوان ســفره 
ــه موجــب مکــش آب  ــی ک آب زیرزمین
ــری از پاالیــش  خلیــج شــده دیگــر خب
مــواد آالینــده نیســت. همزمــان بــا 
شــیوع ویــروس کرونــا افزایــش مصرف 

مــواد ضدعفونــی در خانه هــا و معابــر 
شــهری و روســتایی در کنــار شــبکه 
ناقــص جمــع آوری فاضــاب در شــهرها 
و نبــود ایــن امکانــات در روســتاهای 
ــا حجــم باالیــی  اســتان ســبب شــده ت
از روان آب هــای آلــوده بــه مــواد گنــدزدا 
و شــیمیایی بــه صــورت خــام روانــه 
ــرگان  ــج گ ــژه خلی ــه وی ــا ب ــه ه رودخان

شــود.
در همیــن رابطــه بســیاری از دوســتداران 
ــا  ــتان ادع ــن اس ــت درای ــط زیس محی
مــی کننــد اســتفاده بیــش از انــدازه 
بــه  منجــر  مــواد ضدعفونــی کننــده 
تلفــات آبزیــان، صــدف هــا و حتــی 
ــن  ــتی بی ــای پوس ــاری ه ــیوع بیم ش

حاشــیه نشــینان و شــناگران خلیــج 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــد ش ــرگان خواه گ
ــه  ــرگان، ت ــج گ ــکی خلی ــال خش احتم
ــاد مــواد شــوینده در  نشــینی حجــم زی
بســتر ایــن عرصــه خطــرات بی شــماری 

ــتت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ب
ضمــن  زیســت  محیــط  دوســتداران 
ــردم در اســتفاده  ــد م ــه مــی خواهن آنک
ــد  ــی کنن ــه جوی ــوینده صرف ــواد ش از م
ــردن و  ــان وارد مدارک ــن خواه ــم چنی ه
ــه هــای  ــه خان ــت تصفی ــش ظرفی افزای
ــتان  ــاحلی اس ــهرهای س ــود در ش موج
ــد بندرترکمــن و کردکــوی هســتند.  مانن
تلــف شــدن افــزون بــر 45 هــزار قطعــه 
ــرگان  ــج گ ــزی در خلی ــده مهاجــر آب پرن
امســال اگــر چــه بنــا بــه اعــام ســازمان 
دامپزشــکی ناشــی از ســم »بوتولیســم« 
بــود امــا بســیاری از کارشناســان اعتقــاد 
دارنــد بیــن ایــن تلفــات و آالینــده هــای 
ورودی بــه خلیــج گــرگان رابطــه ای 

ــود دارد. ــتقیم وج مس
ــا  در همیــن راســتا اســتاندار گلســتان ب
بیــان اینکــه اگــر شــرایط خلیــج گــرگان 
بــه ایــن شــکل ادامــه پیــدا کند و کســی 
کاری بــرای نجــات آن انجــام ندهــد 
ظــرف 4 ســال آینــده خلیــج گــرگان بــا 
وســعت 4۰ هــزار هکتارخشــک خواهــد 
ــه ایــن  ــی توجهــی ب شــد بیــان کــرد: ب
ــه  ــده ب ــکیدگی آن در آین ــج و خش خلی
نقطــه ای خواهــد رســید کــه مــردم 
شــهرهای اطــراف آن مجبــور مــی شــوند 

ــد. ــه و زندگــی خــود را رهــا کنن خان
هــادی حــق شــناس گفــت: دو متولــی 
در بیــن دو اســتان گلســتان و مازنــدران 
بــرای نجــات خلیــج گــرگان وجــود دارد 

و لــذا نیــاز اســت کــه بــه موضــوع خلیج 
گــرگان در ســطح ملــی پرداختــه شــود.

اســتاندار گلســتان افــزود: پیــش از 
جمهــور،  رئیــس  اول  معــاون  ایــن 
ســازمان بنــادر، مشــاورنجات خلیــج 
گــرگان و دانشــگاه منابــع طبیعــی بــرای 
نجــات خلیــج گــرگان اقدامــات و طــرح 
ــا  ــذا بن ــد و ل هایــی را آمــاده کــرده بودن
شــد بــا دســتور معــاون اول رئیــس 
بــا دســتگاه هــای  جمهورکارگروهــی 
زیســت،  محیــط  جملــه  از  مربوطــه 
اســتانداری، منابــع طبیعی و پژوهشــگاه 
ــران شــکل  ــوس شناســی ای ــی اقیان مل
ــاه ســال 99  ــا اردیبهشــت م ــرد و ت بگی
ــرگان  ــج گ ــات خلی ــی نج ــکار نهای راه

ــود. ــه ش ارائ
خلیــج گــرگان بزرگتریــن خلیــج دریــای 

ــروی و  ــر پیش ــر اث ــه ب ــت ک ــزر اس خ
گســترش شــرقی رشــته ســاحلی شــبه 
جزیــرٔه میانکالــه در جنــوب شــرقی 
شده اســت.  تشــکیل  خــزر  دریــای 
خلیــج گــرگان تنهــا خلیــج دریــای 
ــران و  ــی ای ــدوده جغرافیای ــزر در مح خ
ــتان  ــدران، شهرس ــتان مازن ــن دو اس بی
ــتان  ــتان، شهرس ــتان گلس ــهر و اس بهش
ــرگان در ســال  ــج گ ــز اســت. خلی بندرگ
۱354 بــه همــراه تــاالب میانکالــه و 
لپــوی زاغمــرز )در اســتان های گلســتان 
نخســتین  عنــوان  بــه  مازنــدران(  و 
ــان در  ــی جه ــاالب بین الملل ــه ت مجموع
فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر 

ــت رســید ــه ثب ب

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
و  مشـاهده  از  بختیـاری  و  چهارمحـال 
در  پلنـگ  قـاده   3 از  تصویربـرداری 
حاشـیه منطقـه حفاظـت شـده جنگلـی 
هلـن خبـر داد.بر اسـاس گـزارش روابط 
عمومـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
چهارمحـال و بختیـاری، شـهرام احمدی 
گفـت: جوامـع محلـی دوسـتدار محیـط 
زیسـت پس از مشاهده و تصویربرداری 
منطقـه  حاشـیه  در  پلنـگ  قـاده   3 از 
حفاظـت شـده جنگلـی هلـن، اقـدام به 
و  ایـن گونـه کمیـاب  از  تصویربـرداری 

در معـرض انقـراض کردنـد. وی افـزود: 
ایـن طبیعت دوسـتان، پس از مشـاهده 
منطقـه  حاشـیه  ارتفاعـات  در  پلنگ هـا 
فیلم هـای  و  تصاویـر  شـده،  حفاظـت 
و  بـه همـراه مختصـات  را  تهیـه شـده 
تاریـخ  و  زمـان  جغرافیایـی،  موقعیـت 
دقیـق مشـاهده در اختیار مسـئوالن این 
اداره کل قـرار دادند.احمـدی اظهـار کـرد: 
مناطـق حفاظـت شـده هلـن و سـبزکوه 
زیسـتگاه  و  دارنـد  قـرار  هـم  جـوار  در 
مناسـبی بـرای این گربه سـان هسـتند.
وی تصریـح کـرد: ایـن مناطق بـه عنوان 

مناطـق بینابیـن بـرای عبـور گونه هایـی 
از حیـات وحـش و پلنـگ بیـن سـایر 
اسـتان های  و  اسـتان  ایـن  مناطـق 
همجوار مطرح هسـتند.مدیرکل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان گفت: گزارشـات 

مکـرر مردمـی و مامـوران اجرایـی مبنی 
بـر مشـاهده حیـات وحـش و گونه های 
بـا ارزش و کمیـاب، بـا امنیـت در ایـن 
مناطـق و مناسـب بـودن زیسـتگاه برای 
این گونه هـای ارزشـمند در ارتباط اسـت.

مشاهده ۳ قالده پلنگ در 
چهارمحال و بختیاری

قاچاقچیان به سراغ تپه اشکانی 
کرمانشاه رفتند

فیلــم منتشــر شــده در فضــای مجــازی، نخســت چندیــن نفــر از مــردم بومــی 
روســتای ُلرینــی در اســام آبــاد غــرب را نشــان می دهــد و ســپس بــا نشــان 
دادن لــودر و ابــزاری کــه بــرای حفــاری اســتفاده می شــوند، از حملــه ی چنــد 
ــر می دهــد.  ــن روســتا در کرمانشــاه خب ــار تاریخــِی ای ــه آث ــر قاچاقچــی ب نف
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می ــاهی - مع ــا برش علیرض
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمانشــاه - در گفت وگــو بــا ایســنا و بــا 
تاییــد اتفــاق رخ داده می گویــد: ایــن اتفــاق ماننــد دیگــر حفاریهــای غیرمجــاز 
بــا هــدف ســودجویی و پیــدا کــردن آثــار و اشــیای تاریخــی در روســتای لرینی 
اســام آبــاد غــرب رخ داده اســت. متاســفانه ایــن شــایعه بــه طور دائــم مطرح 
می شــود کــه در دل تپــه هــا گنــج اســت و بســیاری از افــراد بــه طمــع پیــدا 
کــردن آن بــه حفــاری غیرمجــاز اقــدام می کننــد کــه فقــط منجــر بــه آســیب 
زدن بــه محوطه هــای تاریخــی می شــود.وی امــا هوشــیاری انجمن هــای 
میــراث فرهنگــی روســتای »ُلرینــی« را عاملــی بــرای جلوگیــری از وارد شــدن 
آســیب زیــاد بــه ایــن محوطــه می دانــد و می گویــد: همــکاران میــراث 
ــه  ــن محوط ــاق از ای ــوع اتف ــل از وق ــد روز قب ــه چن ــدی ک ــی در بازدی فرهنگ

ــا فعــاالن میراثــی ایــن گوشــزد را داشــته اند.                داشــتند در صحبــت ب

ته
نک

تلـف شـدن افـزون بـر ۴۵ هـزار قطعـه پرنـده مهاجـر آبزی 
در خلیـج گـرگان امسـال اگـر چـه بنـا بـه اعـالم سـازمان 
دامپزشـکی ناشـی از سـم »بوتولیسـم« بود اما بسـیاری از 
کارشناسـان اعتقـاد دارنـد بیـن این تلفـات و آالینـده های 

ورودی بـه خلیـج گـرگان رابطـه ای مسـتقیم وجـود دارد.
در همین راسـتا اسـتاندار گلسـتان بـا بیان اینکه اگر شـرایط 
خلیـج گـرگان بـه این شـکل ادامـه پیـدا کند و کسـی کاری 
بـرای نجـات آن انجـام ندهـد ظـرف ۴ سـال آینـده خلیـج 
گـرگان بـا وسـعت ۴۰ هـزار هکتارخشـک خواهـد شـد بیان 
کـرد: بـی توجهی به این خلیـج و خشـکیدگی آن در آینده به 
نقطـه ای خواهد رسـید که مردم شـهرهای اطـراف آن مجبور 

مـی شـوند خانـه و زندگی خـود را رهـا کنند.
هـادی حـق شـناس گفـت: دو متولـی در بیـن دو اسـتان 
گلسـتان و مازنـدران برای نجـات خلیج گرگان وجـود دارد و 
لـذا نیـاز اسـت که بـه موضـوع خلیج گـرگان در سـطح ملی 

شـود. پرداخته 

محیط گردشگری
زیست

نمره مردودی محیط زیست در سال 98کرونا سفرهای دریایی را متوقف کرد
دریایـی  مدیـرکل  معـاون 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی از 
در  دریایـی  سـفرهای  توقـف 
ایـام نـوروز و ادامه داشـتن آن 
تـا 20 فروردیـن مـاه خبـر داد و گفـت: همـه سـفرهای 
بومی هـای منطقـه مجـاز  بـرای  تنهـا  دریایـی داخلـی 
اسـت و تـا زمانـی کـه سـتاد مقابلـه بـا کرونا اعـام کند 
ایـن ممنوعیـت ادامه خواهد داشت.حسـین عباس نژاد 
در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: در طـول تعطیـات 
نـوروزی سـفرهای دریایـی بـه دسـتور سـتاد مقابلـه بـا 
همـه  و  بـود  منطقـه  بومی هـای  مختـص  تنهـا  کرونـا 
الزامـات و پروتـکل هـای بهداشـتی از جملـه غربالگری 

آن هـا ضـد عفونـی شـناور و سـطوح تمـاس و دادن 
ماسـت و دیگـر لـوازم بهداشـتی انجـام شـد.وی افزود: 
بـر اسـاس آخریـن اباغیـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
اعمـال ممنوعیـت سـفرهای دریایـی تـا 20 فروردیـن 
مـاه تمدیـد شـده و بـه نظـر مـی رسـد همچنـان ادامـه 
داشـته باشـد.معاون مدیـرکل دریایـی سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی بـا بیـان اینکـه تنهـا حـدود پنـج درصـد از 
سـفرهای دریایـی مختـص بومی های هر منطقه اسـت 
ادامـه داد: سـازمان بنـادر و دریانوردی سـفرهای دریایی 
را در هـر بنـدری کنتـرل می کنـد تـا بـر اسـاس اباغیـه 
هـای سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا در ایـن زمینـه عمل 

  . د شو

اســماعیل کهــرم ضمــن انتقــاد 
از عملکــرد ســازمان محیــط 
گذشــته  ســال  در  زیســت 
نســبت بــه برخــی اقدامــات 
اســتاد  داد.اســماعیل کهــرم،  هشــدار  شــده  انجــام 
سرشــناس محیــط زیســت، بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ایــن حــوزه در ســال 98 گفــت: یــک نکتــه مثبــت طــی 
ــده  ــط زیســت دی ــار ســازمان محی ســال گذشــته در رفت
نمــی شــود. بــرای طــرح هــای مختلــف ارزیابــی زیســت 
محیطــی گذاشــتند امــا بــه نظــر مــن همــه اینهــا آبکــی 
اســت و بــرای ایــن ارزیابــی هــا جلســات صوری تشــکیل 
مــی شــود.این اســتاد سرشــناس محیــط زیســت تاکیــد 

کــرد: ارزیابــی محیــط زیســت بــرای جلوگیــری از طــرح 
ــن روزهــا آن را  ــا ای ــه شــده ام هــای مضــر در نظــر گرفت
ــی  ــاط منف ــر نق ــزود: از دیگ ــد.او اف ــه ان ــه ســخره گرفت ب
محیــط زیســت در ســال 98 بحــث طــرح انتقــال آب از 
دریــای مازنــدران بــه ســمنان بــود کــه بــه تصویــب رســید 
ــروژه  ــر پ ــه اب ــرد چراک ــی نک ــرو آن را اجرای ــا وزارت نی ام
اســت. کهــرم بــا بیــان اینکــه کارنامــه محیــط زیســت در 
ســال گذشــته بــی عملــی، کــم عملــی، نخــوت و خــواب 
ــازمان  ــه س ــدم ک ــزود: معتق ــت، اف ــوده اس ــی ب خرگوش
ــه خــواب خرگوشــی  ــط زیســت در ســال گذشــته ب محی
فــرو رفتــه و اگــر هــم عمــل انجــام داد ایــن عمــل منفــی 

ــوده اســت. ب

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



پیام ما سال گذشته در چنین 
روزی از رسیدن فاضاب شهری به 

چشمه علی شهر ری خبر داد.

یوزپلنگانی که 
با من دویدند

نویسنده: بیژن نجدی
انتشارات: مرکز

کتاب سال گشت

رسانه در آینه تصویر
اولین شماره مجله دانشمند درسال 1399 منتشر شد

فیلم چهل و هفت
کارگردان و فیلمنامه: احمد اطراقچی, 

علیرضا عطاء هللا تبریزی
خاصه:داستان سه زن چهل و هفت ساله 

که بر زندگی یکدیگر تاثیر می گذارند

فیلم یادم تو را فراموش
کارگردان: علی عطشانی
فیلمنامه: پیمان عباسی

خاصه:دامون مربی بر کنار شده یکی از 
باشگاه های پرطرفدار با دختری که سال ها پیش با او ارتباط داشته 

روبرو می شود...

هر روز یک قدم نزدیک تر 
نویسنده: اروین د. یالوم – جینی الکین

ترجمه: کاملیا نجفی – ایمان صحاف قانع

یه چیزایی مثل شعور ذاتیه، نمی شه
 واسه کسی خرید

آسپرین

فیلمفیلمکتاب دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

کارهای بالش یکم، شاه انتخابی 
و یک ناسیونالیست ایرانی

سـه روز پس از ۱3 فروردین در سـال 52 میادی 
)پنجـم اپریـل( كـه یونانیـان رقـم ۱3 را بـه عنوان 
عـدد نحـس وارد فرهنـگ پـاره ای از ملـت هـا از 
جملـه ایرانیـان كرده اند، ِمهسـتان )سـنای ایران( 
از میـان شـاهزادگان اشـكانی و خانـواده هـای 
وابسـته، بـاش را كـه مـادرش از مادهـای ایـران 
)کُـرد( بـود بـه شـاهی کشـور برگزیـد و وی نیـز 

بـرادرش تیـرداد را شـاه ارمنسـتان كـرد.
    »تاریـخ عمومـی« از بـاش یکـم بـه نـام یک 
ناسیونالیسـت ایرانـی یـاد کـرده اسـت. وی نـه 
تنهـا همـه آیین ها و مراسـم دوران هخامنشـیان 
را احیـاء کـرد بلکـه رعایت آنهـارا به صـورت قانون 
درآورد و بـه تصویب ِمهسـتان رسـاند. باش یکم 
همه کارهای اقتباسـی از دنیای هِلنیک )یونانیان( 
را کـه از جانشـینان اسـکندر بیاد مانـده بود ممنوع 
سـاخت حتـی بـکار بـردن حـروف یونانـی را کـه 
عادت شـده بود بر سـکه ها درج شود و همچنین 

اسـامی و اصطاحـات یونانـی را در قلمـرو دولـت 
ایـران. او در اسـتان تیسـفون شـهری سـاخت به 
نـام »بـاش کـرد = بـاش گـرد« و دسـتور جمع 

آوری متـون »اَِوسـتا« را داد.
    اَِوسـتا ـ کتـاب زرتشـت ـ در عیـن حـال از 
قدیمـی تریـن نوشـته های جهـان و سـند تمدن 
پیشـرفته ایرانیـان عهـد باسـتان اسـت. قطعـات 
اوسـتا که در دوران هخامنشیان در کتابخانِه تخت 
جمشـید نگهـداری مـی شـد بـه دسـت نظامیان 
اسـکندر مقدونـی نابـود شـدند. از آن پـس ایـن 
متـونـ  از شـعر و نثـرـ  در ذهن موبدان، از نسـلی 
بـه نسـل دیگـر منتقـل مـی شـد. باش یکـم در 
نـوروز 76 میـادی ازموبـدان کـه بـه دیـدار او رفته 
بودنـد بـا تاکیـد خواسـت که تا سـال بعد )سـال 
77 میادی(، ششـم فروردین ـ زادروز َزرتشـت ـ 
اَِوسـتا باید جمـع آوری، تکمیل و به او داده شـود 
زیرا که پیر شـده اسـت و ُعمری از او باقی نمانده 
و مـی خواهـد که ایـن کار در دوران حیات او انجام 

شـده باشد.
    باش یکم تا سـال 78 میادی سـلطنت کرد. 

وی قبـا دسـتور جمـع آوری آموزشـهای زرتشـت 
را در یـک مجموعـه داده بـود. موبـدان تـا ششـم 
فروردین سـال 77 میادی آنچه را که جمع آوری 
کـرده بودنـد بـه صـورت مکتوب بـه بـاش دادند 
و گفتنـد کـه کار تکمیـل مجموعـه ادامـه خواهـد 

داشت.
     اوسـتا کـه نزدیـک بـه دو قـرن بعـد در دوران 
اردشـیر پاپکان و به همت »تنسـر« روحانی ارشد 
وقـت )موبـِد موبـدان( تکمیـل شـد شـامل348 
فصـل )بیـش از سـه میلیـون کلمـه( در 2۱ کتاب 

بود.
     در دوران شـاپور دوم چند قطعه گمشـده قبلی 
بر آن اضافه شـد و چون به پارسـی باسـتان )زبان 
اوسـتایی( بـود بعـدا بـر آن تفسـیر و راهنمایـی 
نوشـته شـد که َزند )َزند اوسـتا( نامیده می شود. 
با هدف تسـهیل رجـوع به مطالب، خاصه اوسـتا 
تحـت عنوان »ُخرده اوسـتا« تدوین شـده اسـت. 
شـرح ایـن تحـوالت )تاریخچـه اوسـتا( در کتاب 
»دیـن کـرد« آورده شـده اسـت. زرتشـت در عین 

حـال یک شـاعر و فیلسـوف بود.

همه ی اینا شوهر کردن کـه بگن 
نترشیدیم، مـن نمی دونم، واال ترشیدن 

بهتر از این شوهر کردناست

ابد و یک روز

دیالوگ

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

دامن گل نبرد هر که ز خار اندیشد
مهره حاصل نکند هر که ز مار اندیشد
در نیارد بکف آنکس که ز دریا ترسد
نخورد باده هرآنکو ز خمار اندیشد
هر کرا نقش نگارنده مصور گردد
نقش دیوار بود کو ز نگار اندیشد

تو چه یاری که نداری غم و اندیشٔه یار
یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

در چنین وقت که از دست برون شد کارم
من بیچاره که ام چارٔه کار اندیشد

هر که سر در عقب یار سفرکرده نهاد
این خیالست که دیگر ز دیار اندیشد
در چنین بادیه کاندیشٔه سرنتوان کرد

بار خاطر طلبد هر که ز بار اندیشد
آنکه شد بیخبر از زمزمٔه نغمٔه زیر

تو مپندار که از نالٔه زار اندیشد
گرتو صد سال کنی ناله و زاری خواجو
گل صد برگ کی از بانگ هزار اندیشد

خواجوی کرمانی  کتاب 

در مقدمه ی کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف آمده اسـت:

ایـن کتـاب بـه شـما الهـام می بخشـد و راهنمایی تـان می کنـد کـه 

دربـاره ی زندگـی کنونی تـان بیندیشـید. حتـی ایـن کـه هیـچ کاری 

انجـام ندهیـد هـم نوعـی تصمیـم اسـت و بـه ایـن معناسـت که به 

زندگـی فعلی تـان ادامـه خواهیـد داد. ایجـاد تغییـرات آگاهانـه در 

زندگـی بـه ایـن معناسـت کـه می خواهیـد زندگی تـان را بـه شـکل 

متفاوتـی ادامـه دهیـد. اگـر آمـاده ی ایجـاد تغییـر و اسـتقبال از 

ایده هـا و چالش هـای تـازه  هسـتید، کتـاب حاضـر بـه شـما نشـان 

می دهـد کـه چگونـه تمرکـز الزم بـرای برداشـتن ایـن قـدم را بـه 

زندگـی  از  واقعـی  نمونه هایـی  آوردن  بـا  آوریـد. همچنیـن  دسـت 

افـرادی کـه مثـل شـما دوسـت دارنـد بـه آرزوهایشـان برسـند و 

زندگـی بـه دور از حسـرتی داشـته باشـند، بـه شـما الهـام خواهـد 

بخشـید.

و در صفحـه آخـر کتـاب تغییـری کوچـک تحولـی شـگرف ایـن بـا 

ایـن جملـه روبـه رو مـی شـودید:

اگـر دنبـال راهنمایید، این کتـاب چراغ راهتان خواهد بود.

نویسـنده ایـن کتـاب خانـم سـو هادفیلـد اسـت کـه بیشـتر از 2۰ 

و  بـوده  مشـغول  مـدارس  و  هـا  دانشـگاه  در  تدریـس  بـه  سـال 

سـخنرانی هـای عمومـی زیـادی داشـته اسـت. او بـرای مدیـران 

و معلمـان دوره هـای اعتمـاد بـه نفـس و ابـراز وجـود برگـزار مـی 

کنـد و بـه صـورت فـرد بـه فـرد بزرگسـاالن و کـودکان را آمـوزش 

دهد. مـی 

کتاب تغییری کوچک تحولی شـگرف
ایـن کتـاب بـه آمـوزش روش هـای علمـی و در عیـن حـال 
سـاده بـه عمـوم مـردم می پـردازد تـا بـا یادگیری یک سـری 

مهـارت زندگـی خـود را بررسـی کنیـد.
کتـاب بـه بررسـی عوامـل مختلف از جملـه ناکامـی در زندگی، 
پیشـرفت نکـردن، تصمیـم نگـردن و … مـی پـردازد و سـعی 
مـی کنـد خواننـده را کمـک کنـد تـا مسـیر زندگی خـود را پیدا 

. کند
کتاب در 8 فصل به شـرح زیر نوشـته شده است:

انگیـزه – مابقی عمرتان پیش روی شماسـت
تعییـن هویت – خود رابشناسـید و بدانیـد که چه می خواهید

تشـخیص – نیاز به هدف و معنا
فردافکنـی – چه چیـزی متوقف تان می کند؟

الهـام گرفتن – دیگـران چه کار می کنند؟
مهیـا شـدن – اگـر امـکان اقـدام فـوری برایتـان وجـود نـدارد 

تکلیـف چیسـت؟
اجـرا – فرصت آفرینی

اراده – همه چیز به خودتان بسـتگی دارد
نویسـنده در کتـاب از لحـن بسـیار سـاده و شـیوایی اسـتفاده 
کـرده و آمـوزش هـای خـود را بـه سـاده تریـن شـیوه ممکـن 
ارائـه کـرده اسـت. ترجمـه کتـاب هـم بی نقـص و بسـیار روان 

ست. ا

درباره کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف
بـه جـرات مـی تونـم بگـم کـه این کتـاب بـرای همه مـی تونه 
خیلـی موثـر باشـه. تمریـن های سـاده بـرای ایجـاد تغییرات 
کوچـک در زندگـی ارائـه شـده کـه اگر اون هـا رو انجـام بدید 
در دراز مـدت مـی بینیـد کـه کیفیـت زندگی شـما خیلـی بهتر 
شـده. البتـه ممکنـه ایـن تصور در شـما شـکل بگیره کـه کارها 
و توصیـه هـای کتـاب خیلـی جزئـی هسـتند امـا بـه هـر حال 

محتـوا کتـاب بـر همین اسـاس تنظیم شـده اسـت.

کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف
نویسنده: سو هادفیلد
انتشارات: آوند دانش

این حقایق هستند که انسان ها را 
از هم دور می کنند

وگرنه ما دروغ می گوییم که 
نزدیک باقی بمانیم

چارلز بوکفسکی

عکس نوشت

عکس: 
الناز امینی

 شــنبه ۱6 فروردیــن ۱399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپــی ۱696

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
علیرضاشفیعی، محمدرضا وزیری نسب  

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-88283174

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547 توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-32134838(


