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روزنامه نگار

جناب دکتر روحانی رئیس جمهوراخیرا گفتند:
لجنپراکنــی ،ســخنان ناروا و بــردن آبروی
اشخاص ربطی به نقد ندارد .روی این موضوع
در شورای نخبگان بحث کردیم.
یکی از دوســتان گفت :بین خودمون باشــه
رسانهای نشه اما اینکه رئیس دولت خودش از
واژه لجن پراکنی اســتفاده میکنه برام خیلی
عجیبه راســتی لجن پراکنی یعنی چه؟ همه
خندیدند.
دیگری گفت :من که همیشــه به این باجناق
فلون فلون شــدهام نقد دارم .اتفاقا باید آبروی
او را برد .مــردک تو تحریمها با داللی زندگی
شاهانه درست کرده ،شنیدم سلطان فالنچی
شــده .حاال قیافــه هم برام میگیــره .به من
کنایــه میزنند :میگن عرضه داشــته با گنده
مندههــا پریــده باند بازی کرده کاخ نشــین
شــده.اهل جناح بازی نیست نه اصولگراست
نه اصالحطلب نه مســتقل است اما رفاه طلب
و مافیاگراست .همه چیز در خانه او مهیاست.
برعکس خانه من که محنت سراست! آیا ناسزا
دادن به یــه همچین آدمی ســخنان ناروا و
لجنپراکنیه؟ همه خندیدند.
جناب پرفسور گفت :وارد مسائل و اختالفات
شــما و باجناقتــان نمیشــوم و توانایی رفع
اختــاف تان را هم ندارم امــا نقد یعنی بیان
تکنیکی اشکاالت نه ناسزاگویی.
جنــاب اجنبی ســتیز گفت :بنــده در بیان
انتقاداتــی که به برخیهــا خصوصا "اجنبی
دوستان" دارم لزومی بر استفاده از تکنیک نقد
واین سوسول بازیها نمیبینم؟ وقتی به رقیبی
که مخالف اندیشه ماست نقد داریم نقدمان نقد
ادبی نیســت نقد ضد ادبیست! بهترین گزینه
برای نقد ضد ادبی هم فقط ناسزاست و الغیر.
هر کســی غیر از این فکر میکند ناسزای من
نثار او باد .باور کنید ســرعت عمل "دو کالم"
ناسزا خیلی سریعتر و تاثیر گذارتر ازیک نوشتار
و نقدهای تکنیکی و این سوســول بازیهاست.
همه خندیدند.
یکی از دوستان گفت :بچه ها ،تا حاال از من ناسزا
نشنیدید درســته؟ چون خیلی با ادبم به قول
شاعر" :هرگز ندیده و نشنید این کسی ز من-
کردار ناســتوده و گفتار ناســزا" ولی اعتراف
میکنم جدیدا بد دهن شــدم .هی ناســزا به
قیمتها میدم .در واقع منافعام به خطر بیافته
ناسزا میدم! وقتی برای خرید به بازار میروی
قیمتا رو میبینی میفهمی منافع ات به خطر
افتاده دلواپس میشوی لذا ناسزا میدی.
(همه خندیدند) .هــر روز به یه قیمت جدید
و ناســزا دهی جدید .دلواپســی و ناسزا دهی.
هی هی!

مرد چینی رکورد پوشش بدن
با زنبور عسل را شکست!

مرد چینی با نشــاندن بیش از  ۶۰۰هزار زنبور
عســل روی بدنــش ،رکورد گینــس را به نام
خود ثبت کرد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
کتاب رکوردهای گینس در فیســبوک معموال
ویدئوهایی جالب از رکودهای ثبت شده از سراسر
جهان را به اشــتراک میگذارد که برخی اوقات
شــگفتی و حیرت بینندگان را به همراه دارد.
بهتازگی ویدئویی منتشر شده که در آن یک مرد
چینی رکورد پوشش بدن با بیشترین زنبور عسل
را به نام خود ثبت کرده است .این ویدئو با توضیح
کوتاهی در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد .در
این توضیح آمده« :شکستن رکورد گینس توسط
روآن لیانگ مینگ با نشــاندن بیشترین زنبور
عســل زنده روی بدن».روآن لیانگ مینگ در
سال  ۲۰۱۶نیز رکورد سنگینترین ردای جهان
با زنبور عسل را به نام خود ثبت کرده بود .او در
رکورد جدید خود بیش از  ۶۳۷هزار زنبور عسل
را روی بدن خود نشاند.

وزارت جهاد کشاورزی

عالج ضعف دل ما به کالمی حوالت کن
که این مفرح یاقوت در خزانه توست
تفسیر :جناب محمد رضا باهنر گفتند :در زمان برجام چند گل زدیم
چند گل خوردیم .حافظ هم این شــعر طنز را برای کالم یاقوت گونه
ایشان سرود!
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آلودگی هوا هم به بحران کرونا،گرانی،بیکاری و ...اضافه شد

آالیندهها و سکون هوا منجر به آلودگی هوا میشود».
وی با تاکید بر خرید و به کارگیری اتوبوسهای جدید
درون شــهری ،اضافه کرد« :اکنون سن اتوبوسهای
تهران بســیار باال رفته اســت و متولیان باید به فکر
تامین اعتبار و خرید اتوبوس باشند .یکی از علتهای
آلودگی هوا کیفیت نامناســب سوخت بود که وزارت
نفت در این زمینه وارد عمل شد و کیفیت سوخت را در
کالنشهرها بهبود بخشید ».مدیرعامل شرکت کنترل
کیفیت هوای تهران میگوید« :منابع آلودگی در مناطق
 ۲۲گانه تهران بســته به نوع محل با یکدیگر متفاوت
است مثال در بزرگراه بسیج به خاطر تردد خودروهای
دیزلی آلودگی هوا در برخی ســاعات بیشــتر است.
همچنین در مناطق جنوب و جنوبغربی شهر تهران به
خاطر استقرار صنایع و کارخانهها در باالدست مسیر باد
غالب تهران یا سوزاندن خاشاک بجامانده در زمینهای
زراعی اطراف ،شاهد آلودگی بیشتری هستیم ».وی از
شهروندان به ویژه بیماران قلبی و ریوی ،زنان باردار،
کودکان و سالمندان درخواست کرد در روزهای آلوده
از تردد غیرضروری در ســطح شهر خودداری کنند تا
کمتر در معرض آسیب باشند.

واقعا کجای این زندگی خواستنی است؟

آفتاب یــزد -گروه شــبکه :روزهــای عجیبی را
میگذرانیم .روزهایی که در آن سیاهی موج میزند و
خبری از امید نیست .از یک طرف کرونا بالی جانمان
شده و روزانه تعداد زیادی از انسانها را به کام مرگ
میکشاند ،از طرف دیگر تورم و گرانی بیحد ،زندگی
را سخت و تلختر کرده است و حاال هم به مانند همیشه
درســت به وقت پاییز ،آلودگی هواســت که بر شهر
چنبره زده تا روزهای ســختتری پیش رویمان قرار
بگیرد .تهران و تعدادی از شهرهای کشورمان غرق در
دود شــده اند .نفسها از این همه غبار گرفته اما به
نظر میرسد باید دســت به دعا شویم تا شاید از این
بحران عبور کنیم .بحرانی که هرســاله در فصل پاییز
شاهد آن هستیم ولی هنوز چارهای برای آن اندیشیده
نشده است.

> واکنش کاربران

> تداوم آلودگی هوا

درحال حاضر کیفیت هوای پایتخت در محدوده ناسالم
برای گروههای حســاس قرار دارد و بنا به گفته صادق
ضیاییان مدیرکل پیشبینی و هشــدار سریع سازمان
هواشناسی تا هفته آینده جوی آرام در بیشتر مناطق
کشور بر قرار اســت اما طی این مدت هوا در شهرهای
صنعتی و پرجمعیت آلوده میشود .قسمت تلخ ماجرا
اینجاست که در صورتی که برنامههای منظم برای رفع
معضل آلودگی هوا اندیشیده نشود ،به احتمال فراوان
شاهد افزایش چشمگیر موارد کووید  ۱۹ -خواهیم بود.
چندی پیش ســید محمــد جزایری رئیس شــبکه
بیماریهای ویروسی ایران در گفتگو با ایرنا در این باره
گفته بود «:مطالعات نسبتا فراوانی در کشورهای هند،
آمریکا ،ایتالیا ،پرو ،انگلیس و آلمان انجام شــده است
که نشــان میدهد در مجموع تماسهای کوتاه مدت و
بلندمدت با منابع اصلی آلودگی هوا سبب افزایش بروز

بیماری و مرگ و میر ناشی از کووید  ۱۹ -میشود.
> راهکار دیگری جز کنترل منابع آالینده هوا نیست

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای
تهــران با تاکید بر اینکه راهحــل قطعی جلوگیری از
آلودگی هــوای تهران کنترل منابع انتشــار آالینده
به شمار میرود ،گفت« :متاســفانه تعداد خودروهای
فرسوده ،موتورسیکلتها و خودروهای دیزلی به عنوان
یکی از اصلیترین منابع آالینــده هوا افزایش یافته
است ».حسین شــهیدزاده در گفتوگو با ایرنا اظهار

داشت« :از سوی دیگر طبیعت تهران به گونهای است
که در فصل سرد ،تهویه طبیعی آن کاهش پیدا میکند
و این امر باعث افزایش غلظــت ذرات معلق کمتر از
 ۲.۵میکــرون و ایجاد هوای ناســالم برای گروههای
حساس جامعه میشود ».وی با اشاره به اینکه اشتباه
طوالنیمدت در شهرسازی و تراکم باالی جمعیت تجمع
آلودگی هوای تهران را باال برده است ،بیان کرد « :ایجاد
هر کاربری و تراکــم جمعیتی جدید به تولید آلودگی
شدت میبخشد و با وجود این بارگذاری جمعیت ،نباید
انتظار هوای پاک را در فصل ســرد داشت زیرا غلظت

ُ
تعقیب مرگبار بز کوهی توسط آفرودبازان در مرنجاب

آفتاب یزد  -گروه شبکه :به تازگی فیلمی در فضای
مجازی منتشر شده که نشان میدهد آفرودبازان در کویر
مرنجاب استان اصفهان ،با خودروی دو دیفرانسیلشان یک
کل (بز کوهی نر) را تا پای مرگ تعقیب کردند .درحالیکه
کارشناســان و فعاالن محیط زیســت بارها نســبت به
آســیبهای جبرانناپذیر آفرودبازی به طبیعت هشدار
دادهاند همچنان شاهد جوالن خودروهای دو دیفرانسیل
در بکرتریــن زیســتگاههای حیات وحش هســتیم .به
گزارش میزان ،حضور آفرودبازان با شــخم زدن کویرها
به نابودی پوشــش گیاهی منجر شــده و با ناامن کردن
منطقه ،بقای زیســتمندان را با چالشهای جدی مواجه
میکند .درمناطق جنگلی هم آفرودبازی به از بین رفتن
گیاهانی که در بستر جنگل رشد میکنند منجر شده و
ازبینرفتن منابع غذایی حیوانات را در پی دارد .حیواناتی
که در نتیجه آفرودبازی در زیستگاهشان که با تولید نور
زیاد و پخش موســیقی با صدای بلند همراه است دچار
استرس شدید شده و رفتارهای طبیعی خود را از دست
میدهند .نهایتا آفرودبازی به عنــوان یکی از مهمترین
عوامل تغییر اکوسیســتم و تخریب زیستگاهها شناخته
میشود اما ظاهرا آســیبهای آفرودبازان به طبیعت ،به
همینجا ختم نمیشــود و حاال لذت بردن آفرودبازان از
تعقیب وحوش را هم باید به مجموعه خســارتهایی که
آفرودبازان به طبیعت وارد میکنند اضافه کرد.
> توضیح یک محیط بان

در این خصوص یک محیط بان با انتشار تصویری از یک
بز کوهی در توئیتر خود نوشــت «:این عکس متعلق به
ویدئوی تعقیب مرگبار بز کوهی اســت حیوانات وحشی
علیرغم قدرت و سرعت شــان در صورت تعقیب مداوم
از نفــس افتــاده و دچــار خونریزی داخلی میشــوند.
یکی از روشــهای ناجوانمردانه شــکارآهو نیز تعقیب با
موتورسیکلت میباشــد که متأسفانه همچنان در برخی

اصفهــان در پایان گفت «:یکــی از راههای جلوگیری از
این جرائم زیست محیطی پایبندی دستگاهها و نهادهای
جامعه به قوانین زیســت محیطی است که متاسفانه در
حال حاضر در خصوص گردشگری کمتر به این موضوع
توجه میشود».
> واکنش کاربران

مناطق رواج دارد .زیستگاه َکل و بزها ارتفاعات صخرهای
است و احتماالً با نزدیک شدن به فصل جفتگیریِ کل و
بزهــا ،این َکل ( بزکوهی نر ) از ارتفاعات صخرهای پایین
آمده بوده که در مســیر این آفرودسواران بیوجدان قرار
گرفته است».
> پیگیری قضائی ماجرا

از سوی دیگر ایرج حشــمتی ،مدیرکل حفاظت محیط
زیســت اســتان اصفهــان در واکنش به ایــن موضوع
گفت«:متاسفانه ما یک گردشگری غیر همسو با محیط
زیست را میبینیم که به صورت غیر مسئوالنه یک کل را
خارج از منطقه حفاظت شده تعقیب میکنند که نهایتا
این گونه جانوری به دلیل استرسی که به آن وارد میشود
ظاهرا تلف میشــود ».وی اظهار کرد « :بعد از مشاهده
این فیلم اقدامات الزم جهت شناســایی این فرد صورت
گرفته که البته با مطالعات و تحقیقات مقدماتی که انجام
دادیم تقریبا این فرد شناســایی شده و به زودی احضار
خواهد شد و پیگیریهای قضائی در مورد این فرد صورت
خواهد گرفت ».مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان یزد
(نوبت اول)
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شــركت خدمات حمایتی كشاورزی استان یزدوابسته به وزارت جهاد کشــاورزی در نظر دار انجام عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار3750تن انواع
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تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد " از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-1شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه 2099001249000003 :روز پنجشنبه مورخ 1399/08/08
 -2نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد به آدرس یزد بلوار دانشجو کوچه شماره 14
-3هزینه خریداسناد مناقصه :مبلغ 500/000ریال میباشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میگیرد.
-4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از روز پنجشنبه مورخ  1399/08/08لغایت ساعت 18روزچهارشنبه مورخ 1399/08/14
 -5آخرین مهلت ارائه پاکتهای پیشنهادی -بارگذاری در سامانه بصورت  pdfتا ساعت  18روز شنبه مورخ 1399/08/24
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-6تاریخ گشایش پیشنهاد ها :روزیکشنبه مورخ  1399/08/25ساعت 11در سالن جلسات استان میباشد
-7میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ :دویست ودوازده هزاروچهارصدوشصت و هشت هزارو پانصد( )212468300ریال که به دو صورت
ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره ir 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز  336039772263500650000000000008قابل ارائه میباشد.
-8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار :اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع (الف)عالوه بر بارگذاری در سامانه،
میبایســتی بصورت فیزیکی و در پاکت دربســته و ممهور ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  1399/08/24به دبیرخانه کمیسیون معامالت
مناقصهگزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن  03538240143به آدرس اینترنتی شرکت  www.assc.irو آدرس پایگاه ملی
اطالعرسانی مناقصات  http://iets/mporg.irنیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه ( 021-41934تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان یزد)

این رویــداد تلخ نیز بــا بازتابهایی از ســوی کاربران
شبکههای اجتماعی روبه رو شده است.
یکــی از کاربران در این مورد نوشــته اســت «:این بچه
پولدارای تازه به دوران رسیده با ماشین آفرودشون رفتن
کویر مرنجاب اصفهان دنبال یک کل کردن ،حیون بیچاره
از بس فرار میکنه نفســش تموم میشه و میمیره! خیلی
بیوجدانید»
کاربر دیگری گفته اســت«:اینا رو باید بگیرن رها کنن در
طبیعت بعد با ماشین بیوفتن دنبالشون تا از نفس بیوفتن بعد
بندازنشون پشت وانت تو شهر بگردونن و پس گردنی بزنن»
دیگری نوشــت«:درک این موضوع حجم زیادی از شعور
میخواد ولی خوبه بدونیم که این سرزمین هر چقدر خانه
ما انسان هاست همون قدر هم خانه سایر جانوران است»
کاربران دیگر نوشــتهاند « :این همه از فرهنگ صحبت
میکنیم ولی فرهنگی در کار نیست حتی انسانیتم دیگه
مرده آزار رســوندن به حیون زبون بســته فقط و فقط
برای خندیدن؟!»« ،اینها آفرودی نبودن وگرنه به قانون
کویر احترام میگذاشــتن ...اینها رفتن تفریح کنن و آزار
رســوندن به یک جاندار رو تفریح خودشون کردن»« ،با
تابلوهای هشــداردهنده از ورودشون به منطقه حفاظت
شده جلوگیری کنید شــماره ماشینشونو بدین محیط
زیست جریمههای سنگین بنویسن»« ،شرمآوره که برای
تفریحات زود گذر یک حیوان را از پا در بیاورند»« ،چقد
بیوجدانن ســوار بر خودرو و در اوج بیرحمی این بال رو
سرش آوردن،خداکنه گیرشون بیارن و محاکمه بشن».

حاال زندگی عجین شــده مردم با کرونا و آلودگی هوا
بسیار مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرارگرفته
و واکنشهای آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:هوا که هنوز
سرد نشــده ،مدارس هم که تعطیلن ،بعضیها هم که
دورکارن ،پس آلودگی هوا چی میگه؟!»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد «:سال قبل همین
موقع آلودگی هوا بود ماسک میزدیم امسال کرونا اومده
آلودگی هوا هم هســت بازم باید ماسک بزنیم این دنیا
دیگه ارزش زندگی کردن رو نداره»
دیگری نوشته « :از کرونا قسر در رفتم حاال آلودگی هوا
داره فشار میاره بهم این یکی رو دیگه پیشبینی نکرده
بودم» .کاربری هم تصریح کرده« :تورم وحشتناک .کرونا
و آلودگی شــدید هوا .هر روز داریم بین مرگ و زندگی
سر میکنیم .واقعا کجای این زندگی خواستنی است؟»

امتحان شوهر حواس پرت با بچه غیرواقعی!

مادر جوان با دادن بچه غیرواقعی به
شــوهرش در حالی که او کامال غرق
در بازی بود همســرش را به روشی
جالب امتحان کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،این زن در حالی که مرد
جوانش غرق بازی شده است یک بچه
غیرواقعــی را در بغل او قرار میدهد.
در این ویدئو در حالی که «کریستی
سارا» ســرگرم صحبت با شوهرش
«دِزموند» است به او نزدیک شــده و عروسکی را در بغل او قرار میدهد.
در این ویدئو مشــاهده میشود در حالی که  ۱۰دقیقه زمان میگذرد ،اما
دزموند متوجه عروســکی که همسرش به شــکلی ماهرانه در یک پارچه
سفید پیچیده و به او داده نمیشود.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاههای استان یزد

آگهیمناقصه
یکمرحلهای

موضوع مناقصه :انجام امــور خدمات نگهداری و
راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فرودگاه یزد
مهلت و محل دریافت اسناد :از تاریخ انتشار آگهی
لغایت روز پنجشنبه مورخ 99/8/15
و از طریق سامانه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد)
به نشانی اینترنتیwww.setadiran.ir :

تلفن تماس035-31010:

