
معاون وزیر نیرو: نسبت به سال گذشته مصرف آب باال است، 
اگر مردم مالحظه کنند در تابستان مشکلی نداریم

بین المللـــی  تـــاالب  در  مهاجـــر  پرنـــدگان  جمعیـــت 
گاوخونـــی اصفهـــان بـــر اســـاس آخریـــن پایـــش اداره کل 
ـــاوب آب  ـــازی متن ـــود رهاس ـــا وج ـــتان ب ـــت اس ـــط زیس محی

ـــار  ـــد انتظ ـــر از ح ـــه بســـیار کمت ـــه ک ـــده رود، کاهـــش یافت زاین
بـــوده اســـت.

جهان پساکرونا: سناریوهای 
پیش رو

محسن فرهادی:
اصناف بدون مجوز وزارت 

بهداشت اجازه بازگشایی ندارند
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در برابـر کسـانی کـه نانـی بـرای خـوردن نـدارد چگونـه می توان 
از »خطـر بیـرون آمـدن« جـز بـرای »دیگـران« سـخن گفـت و 

بود؟ صـادق 
 تصویـر و نـام نشـان ایـن یـا آن رئیـس جمهـور، هنرپیشـه 
معـروف، شـاهزاده، سـرمایه دار بزرگ وسـلبریتی کـه به بیماری 
کرونـا ویـروس گرفتـار شـده و ایـن خود بـه موضوعی بـرای به 
نمایش گذاشـته شـدن بیسشـتر او بوده، از یک لحاظ، می تواند 
بـه مثابـه تصویـر درختـی باشـد کـه جنگلـی را پنهـان می کنـد: 
ایجـاد احسـاس نوعـی »برابری« در مقابل ایـن بیماری و خطر 

کـه گونـه ای دسـتکاری اطالعاتـی بـه شـمار می آید.
درهیـچ کجـای وضعیت تراژیکـی که جهان امـروز دارد و با تمام 
جنگ هـا، فسـاد و دیکتاتـوری، ظلـم و سـتم و سـلطه جویـیِ  
سـیری ناپذیر سـرمایه داری نولیبرال و همه خدمتگـزاران نظری 
آن، نمی تـوان از برابـری در مقابـل ایـن بیمـاری سـخن گفـت: 
تصاویـری کـه شـبکه های خبـری هـم اکنـون در حـال مخابـره 
کـردن از برخورد هـای خشـن نیروهـای انتظامـی بـا مـردم در 

پهنه هـای فقیـر و دیکتاتـوری هسـتند، گویـای ایـن امرند.
اجسـادی کـه در خیابـان هـا درحـال پوسـیدنند)از جملـه در 
بـه  تـا کسـی  می کشـد  طـول  روز  چندیـن  و گاه  اکـوادور( 
سراغشـان بیایـد، درد و رنـج جانکاهـی کـه فقـرا حتـی در قلب 
ثروتمندتریـن کشـورهای جهـان باید متحمل شـوند، ُمـردن در 
تنهایـی و خاکسـپاری به دور از همه چشـمان؛ در انـی حال، گاه 
شـعار »در خانه بمانیم« برغم درسـتی و مشـورعیت بی شـک و 
تردیـدی کـه در آن بـرای مبارزه با بیماری هسـت، بـه ضرب درد 

و فقـر و نابرابـری بـرای بسـیاری بی معنـا می شـود.
و  نـدارد  خـوردن  بـرای  نانـی  کسـانی کـه  برابـر  در  براسـتی 
»خانه« شـان زاغـه ای بیـش در پهنه ای آلوده از شـهری کثیف تر 
و آلوده تـر و سراسـر آکنـده از میکـروب و ویروس هـای گوناگون 
نیسـت، چگونـه می تـوان از »خطـر بیـرون آمـدن« جـز بـرای 
»دیگـران« سـخن گفـت و صـادق بـود؟ و آیـا می  توانیـم ادعـا 
کنیـم کـه حتـی یکـی دو مـاه پیـش از آن کـه بحـث کرونـا در 
جهـان گسـترش یابـد و احتمـاال چند مـاه پس از آنکـه آخرین 
امـواج ایـن بیمـاری در کشـورهای ثروتمنـد از میـان بـرود، بـاز 
هـم کسـی چیزی از فقـر و زجر و تمامـی نگونبختی هایی که در 
جهانـی بی رحـم و دوزخ وار کنونـی وجـود دارد، خواهد گفت و یا 

اگـر بگویـد به گـوش کسـی خواهد رسـید؟
نابرابری اصل و اسـاس جهانی خیالین و در حقیقت کابوس وار 
اسـت که در طول نیم قرن، نولیبرالیسـم سـرمایه داری متاخر، 
بـه بهـای فـروش ِ قسـطی ِ خـواب و خیـال بـه همـه جهانیـان 
برپاکـرد؛ جهانـی کـه بـدون شـک در ایـن بیماری نیـز همچون 
سـایر مـوارد قدیمی تـر )نظیـر ویـروس آنفوالنـزای اسـپانیایی 
در 1918( یـا جدیدتـر نظیـر گردباد هـا، سـیل ها و آتش سـوزی  
جنگل هـای آمریـکا، اسـترالیا و آسـیا در طـول سـال گذشـته، 
فقـرا بـه بهـای نابـودی کامـل زندگی شـان بهـای آن را پرداختند 
و ثروتمنـدان بـه بهـای یـک جـا بـه جایـی کمابیـش کوچک و 

موقت.
امـا آیـا ایـن بـدان معنا اسـت که یـک نابرابـری پوپولیسـتی و 
ملی گرایانـه و نژادپرسـتانه می توانـد سـاختار جهان آینده باشـد 
و آرزوی بقـا و فراگیـر شـدن دموکراسـی و آزادی هـای مدنـی و 
یـک انسـان گرایی در هماهنگـی بـا طبیعـت را بـه یـک رویـای 
دسـت نایافتنـی و حتـی سـاده لوحانه قـرن بیسـتمی بـرای ما 
تبدیـل کنـد کـه هـر چه زودتـر فراموشـش کنیـم برایمـان بهتر 
اسـتتا بتوانیـم خـود را بـرای »جهان پسـا کرونا« که رسـانه های 
بین المللـی چنیـن بـا حـرارت  از آن سـخن مـی گوینـد، آمـاده 
شـویم؟ در ذهـن کسـانی کـه از چنین جهانی سـخن می گویند، 
واقعـا چـه می گـذرد؟ و چنیـن بدیلـی را – اگـر واقعـا وجـود 

داشـته باشـد – چگونـه می تـوان تبییـن کرد.
امـروز در جهـان درگیـر شـده،  شـاید در میانـه طوفانـی کـه 
سـخن گفتـن از چنیـن موضوعـی زود باشـد. بـه بـاور مـا نیـز 
ایـن اسـتدالل درسـتی می بـود اگـر بـا پدیـده ای روبـرو بودیـم 
که سـناریوی نسـبتا قابل باور و دقیقی برای پایانش داشـتیم: 
چیـزی که هیـچ یک از متخصصان علمی جـدی در جهان هنوز 
آن را تاییـد نکرده انـد و تنها از »احتمال« یافتـن داروهایی برای 
بهبـود حـال بیماران یا یک »واکسـن« سـخن می گویند، همان 
طـور کـه از »احتمـال« فصلـی و چرخـه ای شـدن و جهش های 
ژنتیکـی که ممکن اسـت این ویروس را به بخشـی همیشـگی 
از زندگـی آتـی همـه مردمان جهـان تبدیل کند، حـرف می زنند. 
دقیقـا چـون چنیـن احتمال هایـی تنهـا بـه مثابـه فرضیاتـی 
بسـیار موقـت مطرح شـده اند، نمی تـوان زندگـی را تعطیل کرد، 
نمی تـوان اندیشـیدن، خالقیت، هنر و فرهنـگ، کار و همه روابط 
و کنش هایـی را کـه زندگـی را تعریـف می کننـد، از کار انداخـت 
تـا »لحظـه« معجزه آسـایی که بـرای یافتن کلید راه گشـای این 
بیماری در انتظارش هسـتیم از راه برسـد. قرنطینه تنها فرصتی 
البتـه الزم و ضـروری بـرای نفـس کشـیدن نظام هـای پزشـکی 
اسـت امـا فرصتـی که اگـر بیش از انـدازه طوالنی شـود، خود به 

یـک فاجعـه بـزرگ تابدیل خواهد شـد.
 از ایـن رو در ایـن یادداشـت سـه سـناریوی مفـروض و بسـیار 
نسـبی را کـه صرفـا می توانند مسـیرهایی برای تامل و پرسـش 
و تفکـر در ایـن بـاب باشـند، مطـرح می کنیـم. ایـن سـناریو ها 
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۳ گونه پرنده در باغ وحش ارم 
تهران تلف شد

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفت: سه گونه پرنده به خاطر کهولت سن و 
عفونت چشم در باغ وحش ارم تلف شدند.
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ما را در تلگرام 
5  تا  9دنبال کنید

جای استان های کم بارش 
و پربارش عوض شد

دو دستور مهم رئیس جمهور به وزیر اقتصاد
رئیس جمهور در گفت و گویی با »فرهاد دژپسند« وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد سریعا 
طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه هایی را که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و 

نیروهای مسلح هستند، در بورس فراهم کند.

پایش ۱۶ واحد صنعتی شاخص در اسالمشهر
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسالمشهر از گشت و پایش زیست محیطی مستمر 

واحدهای صنعتی شاخص و بزرگ مقیاس این شهرستان خبر داد.

کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد
بررسی باستان شناسی بخش درب گنبد کوهدشت عالوه بر شناسایی۱۱۳ محوطه از دوره 

پارینه سنگی قدیم تا قاجار به کشف تبر سنگی دو رویه، سفال های معروف به »جی« و نقش 
برجسته ای احتماال از دوره اشکانی منجر شد.
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حدود ۳۵۵ قطعه پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی از ۹ گونه در این تاالب 
سرشماری شد که کمتر از حد انتظار بود

تاالب گاوخونی در حسرت جشن پرندگان مهاجر
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تشکیل ستاد فنی کرونا برای کاهش خسارت بخش کشاورزی

۲۲ کشور بر سر کاهش تولید روزانه
 ۱۰ میلیون بشکهای توافق کردند

وزیـر جهاد کشـاورزی از تشـکیل سـتاد فنـی کرونا 
بـرای کاهـش خسـارات فعـاالن عرصـه کشـاورزی، 
احیـای مـرغ الیـن، خـود اتکایـی در بـذور برخـی 
صیفـی جات و راه اندازی سیسـتم یکپارچه بخش 

کشـاورزی خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، کاظـم خـاوازی کـه در برنامـه 
رهیافـت رادیـو اقتصـاد صحبـت می کرد، در پاسـخ 
بـه سـوال ایسـنا مبنـی بـر اینکـه "اگـر قـرار باشـد 
ویروس کرونا مدت بیشـتری در کشـور باقی بماند 
و بـه ایـن زودی هـا ریشـه کـن نشـود، آیـا وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان متولی برقـراری امنیت 
غذایـی در کشـور، برنامـه ای بـرای سـاماندهی این 
شـرایط دارد؛ بـه نحـوی کـه از ضـرر و زیـان تولیـد 
کننـدگان کـم شـود و امنیـت غذایـی نیـز دچـار 
خسـران نشـود"، گفـت: بـا توجه به اینکه براسـاس 
پیـش بینیهـا کرونـا ممکـن اسـت یـک سـالی در 
در خصـوص  را  فنـی کرونـا  باشـد، سـتاد  کشـور 
صـادرات و موضوعـات مربوطـه را تشـکیل خواهیم 
داد کـه بـا عضویـت مدیرعامـل بانـک کشـاورزی، 
سـازمان تعـاون روسـتایی و بخش هـای حمایتی 
ماننـد صنـدوق حمایـت از بخش کشـاورزی همراه 

خواهـد بـود و همـه بخـش هـای سیاسـت گـذار و 
منابـع مالـی وزارت خانه را در این سـتاد جمع بندی 

خواهیـم کرد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد بـا اتحادیه هـا و اصنـاف 
نشسـت داشـته باشـیم و تمام تالشـمان را بکنیم 
کـه تولیـد و کشـاورزان کمتـر صدمـه ببینـد، اظهـار 
کـرد: با این همکاری مشـترک بـا اصناف و اتحادیه 
هـا، مـی توانیـم منابـع حمایتیمـان را بـه سـمتی 
ببریـم کـه در بخـش های کشـاورزی، صنعـت دام، 

طیـور اتفاقـی رخ ندهد.
خـاوازی در ادامـه گفـت: روز شـنبه یا یکشـنبه نیز 
خبرهـای خوبـی را در خصـوص واکسـن منتشـر 
خواهیم کرد. موسسـه واکسـن و سـرم سازی رازی 
زیـر نظـر وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت و کارهـای 
ارزنده ای در زمینه واکسـن شـده و خبرهای خوبی 

بـرای مـردم داریم.
 وی در پاسـخ بـه سـوال دیگری مبنـی بر اینکه چه 
برنامـه هایـی در حـوزه فـرآوری و صنایـع تبدیلـی 
داریـد، تصریـح کـرد: یکـی از مـواردی کـه از آن 
غفلـت کردیم، صنایع تبدیلی و بسـته بندی اسـت. 
شناسـایی حلقـه های تاثیر گـذار در ایـن بخش از 

برنامـه هایـی اسـت کـه در دسـتور کار قراردادیـم و 
فعال سـازی آن نیـز بـا جدیـت دنبـال خواهد شـد.
بـه  پاسـخ  در  همچنیـن  جهـاد کشـاورزی  وزیـر 
سـوال دیگـری مبنـی بـر اینکـه رویکـرد ایـن دوره 
از وزارتخانـه در خصـوص بحـث تراریخته چیسـت، 
گفـت: دو سـوال در اینجـا مطرح می شـود؛ سـوال 
اول اینکـه آیـا بایـد در زمینـه گیاهـان تراریختـه 
تحقیـق کنیـم و سـوال دیگر این اسـت کـه آیا باید 
گیاه تراریخته را در کشـور بکاریم یا خیر؟ در پاسـخ 
بـه سـوال اول بایـد گفـت کـه هیچ خط قرمـزی در 
زمینـه تحقیـق و پژوهـش وجود نـدارد. در حقیقت 
بایـد در بخـش پژوهش و تحقیقاتـی کامال آماده و 
مسـلط باشـیم که هر زمان کشـور احسـاس نیز به 
این پژوهش ها داشـت، با دسـتور حاکمیتی از آن 
اسـتفاده شـود.وی ادامـه داد: در پاسـخ بـه سـوال 
دیگـر نیـز بایـد گفـت که هیچ بـذر تراریختـه ای در 
بخـش کشـاورزی وجود نـدارد که تاییدیـه گرفته و 
آمـاده کاشـت در زمین باشـد. از طرفـی درخصوص 
ایـن بـذور نیـز هیـچ تحقیقاتی کـه نشـان دهد بذر 
تراریختـه هیـچ ریسـکی بـرای انسـان و گیاهـان 

دیگـر ندارد، نیز نشـده اسـت. 

وزیـر نفت جزییات نشسـت بیش از 10 سـاعته 
کشـورهای عضو و غیرعضو اوپک را تشـریح کرد 
و گفـت: 22 کشـور بر سـر کاهـش تولیـد روزانه 
10 میلیـون بشـکه ای توافـق کردنـد و قـرار شـد 
مذاکـرات بـا مکزیـک بـرای نهایـی شـدن ایـن 

تصمیـم ادامـه یابد.
بـه گـزارش وزارت نفـت، »بیژن زنگنـه« پس از 
پایـان بیـش از 10 سـاعت مذاکره میـان وزیران 
غیرعضـو  و  عضـو  23 کشـور  انـرژی  و  نفـت 
سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت )اوپـک( 
در نهمیـن نشسـت فوق العـاده اوپـک پـالس از 
طریـق وبینـار اظهـار کـرد: همان طـور کـه گفتـم، 
توافـق بـرای کاهـش روزانه 10 میلیون بشـکه ای 
تولیدکننـدگان عضـو و غیرعضو اوپـک حاصل و 
قـرار شـد دیگـر تولیدکنندگان نفت جهـان نیز به 

ایـن توافـق بپیوندند.
وی افـزود: توافق بـرای کاهش روزانه 10 میلیون 
بشـکه در بـازه زمانـی نخسـت )از یکـم مـاه مه 
تـا پایـان ژوئـن 2020( دو ماهـه اسـت، در بـازه 
زمانـی دوم یعنـی از یکـم مـاه ژوئیـه تـا پایـان 
31 دسـامبر سـال 2020 میـالدی کاهـش عرضه 
روزانـه نفـت 8 میلیـون بشـکه کاهـش خواهـد 

بـود، سـپس در بـازه زمانـی سـوم از یکـم ژانویه 
2021 تـا آوریـل 2022 نیـز کاهش عرضـه روزانه 
6 میلیـون بشـکه نفـت می شـود.وزیر نفـت بـا 
بیـان اینکـه ایـن تصمیـم دو سـاله خواهـد بود 
و بـرای نخسـتین بار در تاریـخ اوپک، تصمیمی 
دو سـاله اتخـاذ می شـود، تصریـح کـرد: ایـن 
ارقـام کاهـش تولیـد در  جـزو بی سـابقه ترین 
تاریـخ اوپـک و غیراوپـک هسـت.وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه همکاری دیگـر کشـورهای تولیدکننده 
نفـت ماننـد آمریکا، کانادا و برزیـل به این توافق 
بـرای کاهـش تولیـد افـزوده می شـود، اظهـار 
کـرد: مشـکالت اندکـی هـم در طـول مذاکـرات 
10 سـاعت و 30 دقیقـه ای وجـود داشـت، البتـه 
برخـی تفاهم هـا نیاز بـه زمـان دارد.زنگنـه ادامه 
داد: قـرار شـد بحث هـا و گفت وگوهـا ادامه یابد، 
22 کشـور توافـق داشـتند، امـا مکزیـک نـکات 
و نگرانی هایـی داشـت کـه بررسـی آنهـا نیازمند 
زمـان بـود، قرار شـد دوبـاره با این کشـور مذاکره 
شـود تا قضیـه به سـرانجام برسـد.پیش نویس 
بیانیـه پایانی نهمین نشسـت فوق العـاده اوپک 
پـالس آماده شـده و قرار اسـت پس از بررسـی 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجاننهایـی در روزهـای آینده منتشـر شـود. 

نوبت اول

تجدید مناقصه عمومی
) ا مرحله ای( 99/۱/۱/2م

۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان 
۲- موضـوع مناقصـه : قرائـت کنتـور، توزیـع قبـوض و وصـول مطالبـات 
جاري و معوقه آب بهاء - اپراتوری مشـترکین و پاسـخگوئی ارباب رجوع 
شـهرهای سـیرجان ،زیـد آبـاد ،نجـف شـهر،خواجو شـهر، پاریـز، بلـورد و 
هما شـهر - کشـف و جمع آوری انشـعابات غیرمجاز، پذیرش و ارزیابی 

امـالک مشـترکین و متقاضیـان انشـعاب آب در شـهر سـیرجان و توابع
۳- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه : متقاضیـان شـرکت در 
مناقصـه مـی توانند جهت دریافت اسـناد مناقصـه از تاریـخ درج آگهی ) 
99/01/23( لغایـت سـاعت 14 روز پنـج شـنبه مـورخ 1399/01/28 مبلغ 
500/000 )پانصـد هـزار( ریـال بعنـوان هزینه خرید اسـناد مناقصه در وجه 
شـرکت آبفای سـیرجان به حسـاب شـماره 3400318188 واریز و ضمن 
ارائـه رسـید واریـزی بـه دفتـر قـرار دادهای شـرکت، واقـع در سـیرجان ، 
میـدان امـام حسـین ، خیابـان قدس ، شـرکت آب و فاضالب سـیرجان 

اسـناد مناقصـه را دریافـت نمایند.
4-مبلـغ بـرآورد و مـدت اجـرای کار : 19/000/000/000 ریـال )نـوزده میلیارد 

ریـال( و 12 ماه

5-محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات داخلی شرکت
6-مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصه: به میـزان 950/000/000 ریال ) نهصد 

و پنجـاه میلیـون ریـال ( و بـه یکی از انواع ذیل می باشـد :
-ضمانتنامـه بانکـی )منحصـرا مطابـق بـا فـرم پیوسـت مصوبـه هیئـت 

بـه شـماره ۱۲۳4۰۲/ت-5۰659 ه -  مـورخ ۱۳94/۰9/۲۲( وزیـران 
- واریـز نقـدی بـه حسـاب شـماره ۳4۰۰۳۱8۱88 نزد بانک ملت شـعبه 
میدان آزادی بنام شـرکت آب و فاضالب سـیرجان. به پیشـنهادهای فاقد 
امضـاء، مشـروط ، مخـدوش ، فاقد سـپرده و سـپرده هـای مخدوش با 
سـپرده هـای کمتـر از میزان مقرر ، چک شـخصی و نظایر آن و همچنین 
پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر واصل شـود مطلقـا ترتیب 

اثر داده نخواهد شـد.
7-مهلـت و محـل تحویل پیشـنهادات : تا سـاعت 14 روز دو شـنبه مورخ 

1399/02/08 بـه دبیرخانـه این شـرکت به نشـانی مذکور 
8-زمان و محل گشـایش پیشـنهادات : سـاعت 10 روز سـه شـنبه مورخ 

1399/02/09 در محـل شـرکت آب و فاضـالب سـیرجان 
9- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

را بـه ترتیـب محتمل بودنشـان با داده هـای کنونی 
و تاریخـی مشـابه در شـرایط فعلـی طبقه بنـدی 
کرده ایـم، امـا همـه چیـز بـه اراده و بـه خصـوص 
کنـش جامعه مدنـی در جهان پـس از کرونا مربط 
می شـود کـه تـا چـه انـدازه در هـر کـدام از آن هـا 
پیـش رفتـه یـا تغییر ایجاد کنـد. اما لز هـم اکنون 
می تـوان پیش بینـی کـرد کـه هـر سـه سـناریو بـه 
احتمـال زیـاد از مرحلـه ای نخسـتین بگذرنـد کـه 

عبـارت خواهـد بـود از :
1- رسـیدن کشورهای نیمکره شـمالی به نقطه اوج 
بیماری در در یک برهه یک تا سـه ماهه و سـپس 
شـروع بـه کاهـش در همـان حـال کـه در نیمکـره 

جنوبـی بیمـاری همین سـیر را طـی می کند.
2- یافتـن درمان هـا و داروهـای نسـبی )از طریـق 
بـر  آزمایـش  کرونـا،  از  بهبودیافتـگان  پالسـمای 
داروهـای پیشـین ضـد عفونـت، ضـد ماالریـا، ضد 
سـیاه سـرفه و سـل و عفونت هـای ریـوی، ضـد 
جدیـد،  داروهـای  سـاختن  یـا  و  غیـره(  و  ایـدز 
کاهـش قدرت کشـندگی ویروس بـه دلیل ضعیف 
شـدنش )کـه البتـه می توانـد برعکس هم باشـد( 
و سـرانجام سـاخت احتمالـی واکسـن تا یکسـال 

تـا 18 مـاه آینده
3- فروکـش کردن بیماری در سـطح جهانی در 18 

مـاه آینده و خـروج از وضعیت بحران

4- آغـاز بحـران اقتصـادی از همیـن مـاه و تـداوم 
آن تـا دو یـا سـه سـال پـس از پایان بیمـاری؛ 5- 
شـروع گسـترده بحث دربـاره »جهان پسـا کرونا«.
از ایـن مرحلـه، سـه سـناریو را از بدترین تا بهترین 
را می تـوان  در نظـر می گیریـم. بدتریـن سـناریو 
حاصـل باالتریـن درجـه از انفعـال جامعـه مدنـی، 
بی اعتمـادی افـراد نسـبت بـه یکدیگر بـه جامعه و 

به مسـئوالن دانسـت.
در ایـن سـاریو شـاهد تـداوم تحمیق نولیبرالیسـم 
در جهـان و در رونـد پنجاه سـال اخیـر خواهیم بود 
و بهتریـن سـناریو، را می تـوان حاصـل باالتریـن 
درجـه دخالـت و فعـال شـدن جامعـه مدنـی بـا 
فاصلـه گرفتـن از نولیبرالیسـم و حرکـت به سـوی 
نوعـی سوسیال دموکراسـی و بازاندیشـی جـدی بر 
نظـام جهانـی و رابطـه مـا بـا طبیعـت بـه ویـژه در 
تولیـد، مصرف، انباشـت و توزیع محصـوالت مادی 
و غیر مـادی و میـزان کاالیـی شـدن/بودن ِ جهـان 

پیـش رو اسـت.
اخیـر  سـناریوی  مـا  آرزوی  کـه  اسـت  بدیهـی 
اسـت، امـا اینکـه در واقعیـت کـدام سـناریو اتفاق 
خواهـد افتـاد و یـا اصـوال ایـن سـناریو ها بـه وقوع 
می پیوندنـد یـا رونـدی کامال متفاوت یـا ترکیبی از 

آن هـا را نمی توانیـم پیـش بینـی کنیـم. 

مثـل کرمـان،  اسـتان ها  برخـی  در  تجمعـی  بارندگـی  میـزان 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان و خراسـان جنوبی نسـبت به 
سـال گذشـته وضعیـت بهتـری دارد. رقـم بارندگی در سیسـتان 
و بلوچسـتان 8۳ درصـد، هرمـزگان 85 درصـد و کرمـان 5۲ 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت، امـا برخـی اسـتان ها هـم مثـل 
خوزسـتان، کهکیلویـه و بویراحمد، کرمانشـاه، خراسـان شـمالی، 
کردسـتان، آذربایجـان شـرقی و غربـی کـه جـزء اسـتان های 
پربـارش بوده انـد، بعضـا تـا 4۰ درصـد نسـبت بـه سـال قبـل 

کاهـش بارندگـی داشـته اند. البته سـال گذشـته به خاطـر وقوع 
سـیالب ها، سـال پرآبـی داشـتیم و وضـع بارندگـی نیـز خـوب 
بود.بـارش نسـبت به متوسـط 5۱ سـاله فقـط ۳ اسـتان اردبیل، 
چهـار محـال و بختیـاری و یـزد عقب هسـتند. خوشـبختانه برف 
و بارندگی هـای چنـد روز اخیـر بخشـی از ایـن عقب ماندگـی را 
پوشـش خواهـد داد و امیدواریم که بطور متوسـط نسـبت به 5۱ 
سـاله زیاد عقب نباشـیم اما در هر حال نسـبت به سـال گذشـته 

هنـوز عقب هسـتیم.
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اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 98۰۲۱46 
بدینوسـیله بـه اقـای محمد حسـین جرجندی فرزند حسـین به شـماره ملی 
3100312171 متولـد 1376/03/10 بدهـکار پرونده کالسـه فوق کـه برابر گزارش 
مامـور ابـالغ ،ابـالغ واقعـی به ایشـان میسـر نگردیـده ابـالغ میگردد کـه بابت 
مهریـه بـه همسـر خـود مبلـغ 78/554/400/000 ریـال بدهکار می باشـید که بـر اثر عدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی 
اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 
آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی 
کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه درج و منتشـر می 
گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان علیرضا محمد کیا م.الف 7

آگهی ابالغ وقت تحقیق 
بدینوسـیله به اقای رسـول دره کردی فرزند محمد به واسـطه معلوم نبودن محل 
اقامـت در راسـتای مـاده 174قانـون آییـن دادرسـی کیفـری ابـالغ مـی شـود که 
خانم بتول بازماندگان فرزند حسـن علیه شـما شـکایتی دائر بر سـرقت گوشـی 
همراه مطرح نموده که به شـماره گزارش کالنتری 13 )97.9767.1.5( در شـعبه اول بازپرسـی 
دادسـرای عمومـی و انقـالب رفسـنجان ثبـت گردیـده لذا ظرف مـدت یک ماه از تاریخ نشـر 
آگهـی جهـت اخـذ دفاع از اتهام انتسـابی و آخرین دفاع احضار مـی گردد.نتیجه عدم حضور 

برابـر مقـررات اعالم جلب دادرسـی و تقاضای محکومیـت غیابی خوهـاد بود.م-الف4552
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان_جواد رضایی

آگهی ابالغ اجراییه کالسه:۱۳98۰4۰۱9۰6۳۰۰۱۱۲۲.۱  
بدینوسـیله به آقای محمد امین امید فرزند رضا به شـماره ملـی2980609390 
بدهـکار پرونـده کالسـه 9801162 کـه برابر گـزارش مامور ابالغ بـه آدرس  متن 
سـند شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می گـردد کـه برابـر سـند ازدواج صـادره به 
شـماره 12486 مبلـغ 6.445.914.273 ریـال بدهـکار و خانـم محبوبـه محمـودی میمند 
بسـتانکار پرونـده درخواسـت صـدور اجراییه نمـوده که پس از تشـریفات قانونـی اجرایی 
صـادر و بـه کالسـه فـوق در این اجرا مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 آیین نامه اجرایی 
مفـاد اسـناد رسـمی بـه شـما ابـالغ می گـردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریـخ ابالغ 
اجراییه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر میگردد و ظرف مدت 
10 روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهی 

دیگـری عملیـات اجرایـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

رای اصالحی
کالســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001015212 شــماره  رأی 
1398114430001001345 مربــوط بــه تقاضــای آقــای احمــد بیگدلــی  
ــه ششــدانگ  ــت نســبت ب ــند مالکی ــر صــدور س ــی ب ــم مبن ــد کاظ فرزن
ــماره 10621  ــالک ش ــع پ ــر مرب ــاحت 200مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ی
ــه در  ــم تحــت بررســی اســت ک ــوزه ق ــک ح ــع در بخــش ی ــی واق اصل
روزنامــه )چــاپ نوبــت اول و دوم( نــام بــه اشــتباه احمــد بیدگلــی چــاپ 
ــف 5411( ــح مــی باشــد. )م ال ــی  صحی ــه احمــد بیگدل شــده اســت ک
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم    2008

خاوازی به عنوان »وزیر جهاد کشاورزی« منصوب شدپیام خبر
رئیس جمهوری اسالمی ایران با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و رای اعتماد روز چهارشنبه 
20 فروردین ماه مجلس شورای اسالمی، طی حکمی کاظم خاوازی را به عنوان »وزیر جهاد کشاورزی« منصوب کرد.

رنا
 ای

س:
عک

جای استان های کم بارش و پربارش عوض شد
معاون وزیر نیرو: نسبت به سال گذشته مصرف آب باال است، اگر مردم مالحظه کنند در تابستان مشکلی نداریم

معــاون وزیــر نیــرو دربــاره اوضــاع 
تامیــن آب در فصــل تابســتان نیــز 
بیــان کــرد: مصــرف آب در روزهــای 
پایانــی ســال 98 و ابتدایــی ســال 
امــا  بــود،  یافتــه  افزایــش  جــاری 
در چنــد روز اخیــر مصــرف کاهــش 
ــه  ــبت ب ــم نس ــوز ه ــی هن ــه، ول یافت
ســال گذشــته مصــرف بــاال اســت، 
اگــر مــردم مالحظــه کننــد در تابســتان 

نداریــم.  مشــکلی 
در  خامســی  تقــی زاده   قاســم 
گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره آخریــن 
ــاظ  ــه لح ــور ب ــدهای کش ــت س وضعی
ســر  داشــت:  اظهــار  آب  موجــودی 
ــور  ــدهای کش ــم آب کل س ــع حج جم
تــا 16 فروردیــن نســبت بــه مــدت 
درصــد   10 گذشــته  ســال  مشــابه 
کاهــش را نشــان می دهــد، نســبت 
ــز  ــان نی ــن زم ــدها در همی ورودی س
داشــته  درصــد کاهــش   36 حــدود 

اســت.

جای استان های کم بارش و 
پربارش عوض شد

ــی  ــزان بارندگ ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان ها مثــل  برخــی  تجمعــی در 
بلوچســتان،  و  سیســتان  کرمــان، 
ــبت  ــی نس ــان جنوب ــزگان و خراس هرم
بــه ســال گذشــته وضعیــت بهتــری 
در  بارندگــی  رقــم  افــزود:  دارد، 
سیســتان و بلوچســتان 83 درصــد، 
کرمــان  و  درصــد   85 هرمــزگان 
اســت،  یافتــه  افزایــش  درصــد   52

مثــل  هــم  اســتان ها  برخــی  امــا 
بویراحمــد،  و  کهکیلویــه  خوزســتان، 
شــمالی،  خراســان  کرمانشــاه، 
و  شــرقی  آذربایجــان  کردســتان، 
غربــی کــه جــزء اســتان های پربــارش 
ــا 40 درصــد نســبت  ــد، بعضــا ت بوده ان
بارندگــی  کاهــش  قبــل  ســال  بــه 
داشــته اند. البتــه ســال گذشــته بــه 
خاطــر وقــوع ســیالب ها، ســال پرآبــی 
داشــتیم و وضــع بارندگــی نیــز خــوب 

ــود.  ب

ســه استان؛ عقب تر از نیم 
قرن گذشته

و  آب  امــور  در  نیــرو  وزیــر  معــاون 
بــه  نســبت  اینکــه  بیــان  بــا  آبفــا 
متوســط 51 ســاله فقــط 3 اســتان 
اردبیــل، چهــار محــال و بختیــاری و 
یــزد عقــب هســتند، خاطرنشــان کــرد: 
بارندگی هــای  و  بــرف  خوشــبختانه 
ایــن  از  بخشــی  اخیــر  روز  چنــد 
خواهــد  پوشــش  را  عقب ماندگــی 
داد و امیدواریــم کــه بطــور متوســط 
عقــب  زیــاد  ســاله   51 بــه  نســبت 
ــه  ــا در هــر حــال نســبت ب نباشــیم ام
ــتیم.  ــب هس ــوز عق ــته هن ــال گذش س

وضع سیستانی ها خوب است
اتفــاق  شــد:  یــادآور  همچنیــن  وی 
خوبــی کــه ظــرف روزهــای گذشــته 
در  ســیالب  شــدن  جــاری  افتــاد، 
بخــش ایرانــی هیرمنــد اســت، ورودی 
آب بــه ایــن رود نزدیــک بــه 3400 
متــر مکعــب بــر ثانیــه رســید کــه 
ــرای سیســتان اســت و  ــی ب عــدد خوب
ــد و  ــر کن ــا را پ ــاه نیمه ه ــد چ می توان
ــرای آب شــرب و کشــاورزی  نعمتــی ب

ــه ســیالب  ــن اینک اســتان اســت، ضم
هــم بخوبــی در ایــن اســتان مدیریــت 

شــد.

 ســدهای تهران به سال قبل 
می شوند نزدیک 

تقــی زاده  خامســی بــه وضعیــت آب 
در تهــران نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
گذشــته  روز  دو  ظــرف  خوشــبختانه 
 20 تجمعــی  صــورت  بــه  تهــران  در 
کــه  داشــتیم  بارندگــی  میلی متــر 
خــوب بــوده و ایــن میــزان باعــث 
بــه  بــارش  تجمعــی  حجــم  شــده 
نزدیــک  گذشــته  ســال  وضعیــت 
شــود، یعنــی در حــال حاضــر مــا 330 
میلی متــر بارندگــی تجمعــی داریــم. 
انباشــته  میــزان  مجمــوع  در  البتــه 
ــه ســال گذشــته کمتــر  بــرف نســبت ب
ــه و  ــن هفت ــم ای ــا امیدواری ــت، ام اس
خوبــی  بارندگی هــای  آینــده  هفتــه 

داشــته باشــیم. 

نداریم؟ تابستان آب 
ــن  ــاع تامی ــاره اوض ــه درب وی در ادام
آب در فصــل تابســتان نیــز بیــان کــرد: 
مصــرف آب در روزهــای پایانــی ســال 
ــش  ــی ســال جــاری افزای 98 و ابتدای
یافتــه بــود، امــا در چنــد روز اخیــر 
ــوز  ــی هن ــه، ول ــش یافت ــرف کاه مص
هــم نســبت بــه ســال گذشــته مصــرف 
بــاال اســت، اگــر مــردم مالحظــه کننــد 

ــم. ــکلی نداری ــتان مش در تابس

آخرین وضعیت سدهای 
تهران پنجگانه 

مدیــر دفتــر نگهــداری از تاسیســات 
آبــی و برق آبــی شــرکت آب منطقــه ای 

میلیــون   684 ذخیــره  از  تهــران 
ســدهای  پشــت  آب  مترمکعبــی 
 7 افزایــش  و  تهــران  پنجگانــه 
ذخیره ســازی  مترمکعبــی  میلیــون 
ــر  ــته خب ــال گذش ــه س ــبت ب آب نس

داد.
خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
تاسیســات نیــوز، “محمــد شــهریاری” 
ــه  ــد های پنجگان ــت س ــاره وضعی درب
اســتان تهــران اظهــار کــرد: حجــم 
ســدهای  مخــازن  بــه  ورودی  آب 
ــران از ابتــدای فروردیــن  ــه ته پنجگان
مــاه تاکنــون 90 میلیــون متــر مکعــب 
ــا 184  ــوده اســت کــه در مقایســه ب ب
ــته  ــب ســال گذش ــر مکع ــون مت میلی
51 درصــد کاهــش را شــاهد هســتیم.
ــات  ــداری از تاسیس ــر نگه ــر دفت مدی

آبــی و برقابــی شــرکت آب منطقــه ای 
ــان داشــت:  ــران درهمیــن رابطــه بی ته
در حــال حاضــر حجــم ذخیــره آب 
الر،  لتیــان،  امیرکبیــر،  ســدهای 
طالقــان و ماملــو بــه ترتیــب 127، 45، 
مترمکعــب  میلیــون   174 310و   ،29
ــه  ــا توج ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــی باش م
ــطح  ــب در س ــی مناس ــره برف ــه ذخی ب
و  مذکــور  ســدهای  آبریــز  حوضــه 
ــارش هــای بهــاری بتوانیــم آبگیــری  ب
مناســبی را در ســدهای تامیــن کننــده 
آب شــرب کالنشــهرهای تهــران و کــرج 

ــیم. ــته باش داش
ــدی ورودی  ــش  12 درص ــه کاه وی ب
ــه  ــا نیم ــر 98 ت ــدای مه ــدها از ابت س
جــاری  ســال  مــاه  فروردیــن  اول 
ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 
ــت:  ــان داش ــاره و بی ــته اش ــی گذش آب
563میلیــون  زمانــی  بــازه  ایــن  در 
مخــازن  بــه  ورودی  آب  مترمکعــب 
داشــتیم  تهــران  پنجگانــه  ســدهای 
کــه ایــن حجــم در ســال آبــی گذشــته 
ــوده اســت. ــون مترمکعــب ب 641 میلی
ــا  ــرد ب ــه ک ــن اضاف ــهریاری همچنی ش
آب  تامیــن  حساســیت  بــه  توجــه 
پایتخــت  پایــدار  و  مطمئــن  شــرب 
کشــور عزیزمــان و بخشــی از نیــاز آب 
ــرداری  ــره ب ــرج ،به ــهر ک ــرب کالنش ش
پوشــش  تحــت  ســدهای  از  بهینــه 
از  تهــران  ای  منطقــه  آب  شــرکت 
برخــوردار  باالیــی  بســیار  اهمیــت 
ــاه  ــن م ــتا از بهم ــن راس ــوده و در ای ب
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــته ، ب ــال گذش س
ــده در  ــام ش ــای انج ــنجی ه ــرف س ب
ــی  ــش بین ــدها و پی ــز س ــه آبری حوض
ــت  هــای ســازمان هواشناســی ،مدیری
ــور  ــه منظ ــور ب ــدهای مذک ــازن س مخ
ــری  ــاری و آبگی ــیالبهای به ــرل س کنت

تامیــن  از  اطمینــان  مخــازن جهــت 
پایــدار آب شــرب، صنعــت، کشــاورزی 
و نیازهــای زیســت محیطــی و تغذیــه 
ــی  مصنوعــی ســفره هــای آب زیرزمین
و  ورامیــن، کــرج  هــای  دشــت  در 
ــدام مــی  ــاز و در دســت اق ــن آغ قزوی

ــد. باش

شایعات در مورد اتمام 
ترسالی و  خشکسالی 

مــورد  در کشــور  بارش هــا  افزایــش 
تاییــد مســئوالن و کارشناســان ایــن 
حــوزه اســت امــا بایــد در نظــر داشــت 
ــک  ــت و در ی ــا استثناس ــن بارش ه ای
بــازه زمانــی بلنــد مــدت بــه هیــچ وجــه 
ــرات  ــزان و اث ــر کاهــش می ــری ب تاثی

ــدارد.  ــالی ن خشکس
ــر  ــالوه ب ــور ع ــهرهای کش ــیل در ش س
اثــرات تخریبــی خــود زمینــه ســاز 
ــکار  ــز در اف ــری نی ــیل دیگ ــوع س وق
ــه  ــادی ک ــایعات زی ــد. ش ــی ش عموم
بعــد از ســیل مطــرح شــد و نمی تــوان 
افــکار  بــر  آن  تخریبــی  اثــرات  از 

عمومــی غافــل شــد.
ایــن شــایعات بــه ترتیــب زیــر مطــرح 
می شــود و انگیــزه مطــرح کننــدگان 
آن مشــخص نیســت، برخــی از روی 
ناآگاهــی و شــاید برخــی بــرای اینکــه 

ــوروارد شــوند. ــک و ف بیشــتر الی
ســی  دوره  می شــود  گفتــه  مثــال 
تمــام  ایــران  در  ســاله خشکســالی 
ــران  ــد ای شــده اســت. برخــی می گوین
ــده  ــالی ش ــدت ترس ــد م وارد دوره بلن
تغییــر  می گوینــد  گروهــی  اســت. 
اقلیــم باعــث ســیل  هــای اخیــر در 
ــایعه  ــر ش ــی دیگ ــده و برخ ــران ش ای
ورشکســتگی  مشــکل  می کننــد کــه 
آبــی در ایــران و بحــران آب بــه خاطــر 
بارندگی هــای اخیــر حــل شــده اســت.

فــارغ از بحــث ســیل، امســال خبرهــا 
در رابطــه بــا میــزان بارندگــی در کل 
کشــور برخــالف ســال گذشــته بســیار 
ــبت  ــی نس ــزان بارندگ ــود، می ــوب ب خ
بــه  نســبت  حتــی  و  پارســال  بــه 
میانگیــن بلنــد مــدت کشــور بــه شــدت 
رشــد داشــته. امــا متخصصــان برایــن 
ــه وجــود آمــده  ــد کــه وضعیــت ب باورن
ــوده  ــتثنایی ب ــته اس ــال گذش در دو س
و در بلندمــدت بازهــم میــزان بارندگــی 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــور کاه کش
در  بارش هــای  افزایــش  واقــع  در 
و  مســئوالن  تاییــد  مــورد  کشــور 
کارشناســان ایــن حــوزه اســت امــا 
ــا  ــن بارش ه ــت ای ــر داش ــد در نظ بای
بــازه زمانــی  استثناســت و در یــک 
بلنــد مــدت بــه هیــچ وجــه تاثیــری بــر 
ــالی  ــرات خشکس ــزان و اث ــش می کاه

ــدارد.  ن
ــراه  ــه هم ــی، ب ــزان بارندگ ــش می کاه
مســائل دیگــر مثــل مصــرف 92درصــد 
کل آب کشــور در حــوزه کشــاورزی، 
باعــث شــده ایــران در چنــد ســال 
اخیــر بــا کم آبــی عجیبــی رو شــود. 
ــای  ــز پژوهش ه ــه مرک ــوری ک ــه ط ب
مجلــس شــورای اســالمی در هفتــه 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــی اع ــته در گزارش گذش
ــران در  ــت ای ــی از جمعی ــش از نیم بی
ــا تنــش  آب شــرب  تابســتان امســال ب
ــت  ــال وضعی ــا امس ــدند. ام ــر ش درگی
در  بارندگــی  کــرد، وضعیــت  تغییــر 
ســال اخیــر نسســبت بــه میانگیــن 
بلندمــدت 24درصــد افزایــش پیــدا 
تــا  شــده  باعــث  همیــن  و  کــرده 
در  تــا  شــوند  امیــدوار  بســیاری 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــی ک ــان عوامل می
ــا  ــاید ابره ــده، ش ــی ش ــت کنون وضعی
ــران آشــتی کــرده باشــند. ــا ای دیگــر ب

معاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
گفــت: همــه اصنــاف و مراکــز صنعتــی 
ــام در ســایت  ــت ن ــا ثب ــد ب از امــروز بای
وزارت بهداشــت و امضــای تعهدنامــه 
ــر ایــن  ــد در غی مجــوز بازگشــایی بگیرن
صــورت فعالیــت آنهــا غیرقانونــی اســت.
محســن فرهــادی روز جمعه در نشســت 
خبــری کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس 
ــزود:  ــزار شــد، اف از وزارت بهداشــت، برگ

همــه  در  فروردیــن  روز شــنبه 23  از 
اســتانهای کشــور گام دوم فاصلــه گذاری 
اجتماعــی بــا رعایــت الزامــات ســالمت 
ــرا  ــی اج ــای صنف ــط کار در واحده محی
مــی شــود البتــه در تهــران بــا توجــه بــه 
شــرایط جمعیــت از روز 30 فروردیــن 
ایــن برنامــه اجــرا مــی شــود.وی گفــت: 
از امــروز صبــح همــه مالــکان، مدیــران و 
متصدیــان واحدهــای صنفــی و صنعتی، 
مثــال مســئول نانوایــی نــه کارگــران 

ــت،  ــایت وزارت بهداش ــه س ــد ب آن، بای
مراجعــه   salamat.gov.ir آدرس  بــه 
ــامل  ــان را ش ــات خودش ــد و اطالع کنن
ــد  ــخصات واح ــی، آدرس و مش ــد مل ک
ــد  ــد و تعه ــی وارد کنن ــی و صنعت صنف
دهنــد کــه مقــررات بهداشــتی را رعایــت 
ــت  ــا رعای ــد ب ــی توانن ــد و م ــی کنن م
ــان  ــت خودش ــتی فعالی ــرایط بهداش ش
را منطبــق کنند.فرهــادی افــزود: فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی یعنــی واحــد صنفــی 
ــت  ــه خدم ــی در راســتای ارائ ــا صنعت ی
هــم بایــد ســالمت خــود و مشــتریان را 
تامیــن کنــد و هــم فعالیــت اقتصــادی 

ــد. خــودش را انجــام ده

اصناف بدون مجوز وزارت 
بهداشت اجازه بازگشایی ندارند

اتوبوس های بین شهری در درون 
شهرها استفاده می شوند

معــاون عمرانــی وزیــر کشــور و رییــس شــورای عالــی ترافیــک اعــالم کــرد: به 
منظــور کمــک بــه اجــرای طــرح فاصلــه گــذاری هوشــمند در زمینــه مدیریــت 
بیمــاری کرونــا، ضمــن اســتفاده از اتوبوس هــای بیــن شــهری در درون 
شــهرها، ســرویس ادارات بــار دیگــر برقــرار می شــود و ســاعت طــرح ترافیــک 
ــژاد« معــاون عمــران و  نیــز در تهــران تغییــر خواهــد کرد.»مهــدی جمالــی ن
ــزاری نشســت  ــس از برگ ــور شــهری و روســتایی وزارت کشــور پ توســعه ام
ــه  ــت: ب ــگاران گف ــه خبرن ــک ب ــی ترافی ــروز چهارشــنبه شــورای عال عصــر ام
منظــور مدیریــت تقاضــای ســفر، بــا وزارت راه و شهرســازی توافــق کردیــم بــا 
توجــه بــه عــدم انجــام ســفرهای بیــن شــهری در مــدت اجــرای طــرح فاصلــه 
ــاوگان در مســیرهای  ــن ن ــای ای ــوس ه ــی و هوشــمند، اتوب ــذاری اجتماع گ
ــوس هــای درون شــهری  ــرو و خطــوط اتوب معــادل مســیرهای پرتراکــم مت
ــی و  ــتگاههای اجرای ــد دس ــرر ش ــن مق ــزود: همچنی ــود.وی اف ــتفاده ش اس
ــه کارخانجــات و  ــی و خصوصــی از جمل ــی، غیردولت ــی دولت ــای عموم نهاده
ــرای  ــان اج ــان زم ــا پای ــدای اردیبهشــت ت ــدی از ابت ــزرگ تولی ــای ب واحده
طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی و هوشــمند نســبت بــه برقــراری ســرویس 

کارکنــان مطابــق بــا دســتورالعمل قانــون هــوای پــاک اقــدام کننــد.

ته
نک

صـادق ضیاییـان رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی سـازمان 
رد  قویـا  را  خشکسـالی  دوره  اتمـام  کشـور،  هواشناسـی 
می کنـد. او می گویـد:  در ۳دهـه ابتدایـی 5۰ سـال گذشـته 
مـا کاهـش بـارش آنچنانـی را مشـاهده نمی کردیـم. در دهه 
اول متوسـط بارندگـی چیـزی حـدود ۲7۰میلی متـر ، دهـه 
حـدود  بـاز  هـم  سـوم  دهـه  و  ۲4۰میلی متـر  حـدود  دوم 
۲7۰میلی متـر بـود. اما بعـد از آن روند کاهشـی محسوسـی 
از  ناشـی  اتفاقـی کـه  بارندگـی مشـاهده شـده،  میـزان  در 

تغییراقلیـم اسـت.
بـه گفتـه او بـه طـور کلـی می توانیـم بگوییـم در 5۰سـال 
گذشـته میـزان بارندگـی سـالی حـدود ۱.۲میلی متـر کاهش 
پیـدا کـرده و در مجمـوع بیـش از 5۰میلی متـر از متوسـط 
بـارش کشـور کـم شـده. این هـا بـرای یـک کشـور خشـک 
و نیمـه خشـک اعـداد بسـیار بزرگـی هسـتند. بارش کشـور 
مـا بـه طـور کلـی بیـش از 6۰درصـد بـارش جهانـی اسـت و 
حـاال کاهشـی 5۰میلی متـری در میزان آن وضعیت را بسـیار 

می کنـد. نابسـمان 

گزارش
خبرنگار / پیام ما

آموزش و 
دولتپرورش

تعریف 5 پروژه بزرگ برای توسعه فناوریتداوم آموزش در مناطق محروم و عشایری
ابتدایـــی  آمـــوزش  معـــاون 
پـــرورش  و  آمـــوزش  وزارت 
شـــبکه  راه انـــدازی  دربـــاره 
اجتماعـــی دانـــش آمـــوزی 
ــای  ــه تضمین هـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــاد( گفـ )شـ
ـــکار  ـــاز ب ـــت، آغ ـــم اس ـــیار مه ـــبکه بس ـــن ش ـــت ای امنی
ـــان  ـــا اطمین ـــاده ت ـــق افت ـــه تعوی ـــی ب ـــرای مدت ـــبکه ب ش
الزم از همـــه آمادگی هـــای فنـــی و امنیتـــی کســـب 
ـــا  ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب ـــت وگ ـــم زاده در گف ـــود.رضوان حکی ش
ـــیوع  ـــی از ش ـــالت ناش ـــام تعطی ـــه در ای ـــر اینک ـــد ب تاکی
ـــد  ـــام عی ـــی در ای ـــد و حت ـــل نش ـــوزش تعطی ـــا، آم کرون
ــی  ــه تلویزیونـ ــق مدرسـ ــوزش دروس از طریـ ــم آمـ هـ

دنبـــال شـــد؛ دربـــاره راه انـــدازی شـــبکه اجتماعـــی 
ـــی  ـــی از اقدامات ـــرد: یک ـــار ک ـــاد( اظه ـــوزی )ش ـــش آم دان
کـــه در ســـطح ملـــی پیگیـــری شـــد راه انـــدازی یـــک 
ـــد  ـــه بتوان ـــود ک ـــر ب ـــن و فراگی بســـتر فضـــای مجـــازی ام
خانـــواده گســـترده آمـــوزش و پـــرورش را پوشـــش 
دهـــد و اقداماتـــی کـــه معلمـــان انجـــام مـــی دهنـــد را 
پشـــتیبانی کنـــد. وی افـــزود: جلســـات بســـیاری در طـــول 
تعطیـــالت عیـــد و بعـــد از آن برگـــزار و کارهـــای الزم انجـــام 
ـــت  ـــای امنی ـــه تضمین ه ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــد؛ ام ش
ـــرای  ـــکار شـــبکه ب ـــم اســـت، آغازب ـــن شـــبکه بســـیار مه ای
مدتـــی بـــه تعویـــق افتـــاده تـــا اطمینـــان الزم از همـــه 

ــود. ــب شـ ــی کسـ ــی و امنیتـ ــای فنـ آمادگی هـ

در برنامـــه هـــای تدویـــن شـــده از 
ســـوی وزارت صمـــت بـــرای ســـال 
جهـــش تولیـــد، توســـعه فنـــاوری 
ـــه  و محصـــوالت دانـــش بنیـــان ب
ـــه  ـــن وزارتخان ـــی فعالیـــت ای ـــوان یکـــی از محورهـــای اصل عن
در ســـال 99 و بـــه عنـــوان فرصتـــی بـــرای تحقـــق حداکثـــری 
ـــر  ـــت. وزی ـــرار گرف ـــر ق ـــد نظ ـــد«، م ـــش تولی ـــداف »جه اه
ــی از  ــه بخشـ ــاره بـ ــا اشـ ــارت بـ ــدن و تجـ ــت، معـ صنعـ
ـــه مناســـبت خجســـته  ـــری ب ـــام معظـــم رهب فرمایشـــات مق
ـــد  ـــش تولی ـــعبان در خصـــوص ضـــرورت جه ـــه ش ـــد نیم عی
بـــه عنـــوان یـــک عامـــل حیاتـــی در کشـــور و مســـئولیت 
مســـئوالن و فعـــاالن جـــوان در عرصـــه علـــم و فنـــاوری گفـــت: 

در برنامـــه هـــای تدویـــن شـــده از ســـوی وزارت صمـــت 
ـــاوری و محصـــوالت  ـــرای ســـال جهـــش تولیـــد، توســـعه فن ب
ــای اصلـــی  ــوان یکـــی از محورهـ ــه عنـ ــان بـ دانـــش بنیـ
ـــوان فرصتـــی  ـــه عن ـــه در ســـال 99 و ب فعالیـــت ایـــن وزارتخان
ـــد  ـــد«، م ـــش تولی ـــداف »جه ـــری اه ـــق حداکث ـــرای تحق ب
ـــن  ـــرای ای ـــزود: ب ـــی اف ـــت.رضا رحمان ـــه اس ـــرار گرفت ـــر ق نظ
ـــای  ـــکاری معاونته ـــا هم ـــروژه مشـــخص ب ـــم، 5 پ محـــور مه
ـــه  ـــاوری وزارتخان ـــعه ای و فن ـــای توس ـــازمان ه ـــی و س علم
ـــود  ـــف خ ـــرح وظای ـــور ش ـــه فراخ ـــت ک ـــده اس ـــی ش طراح
ـــت  ـــم از ظرفی ـــف کشـــور اع ـــت هـــای مختل ـــد از ظرفی مکلفن
ـــه  ـــانی ب ـــروی انس ـــه نی ـــی و نوآوران ـــتیکی، علم ـــای لجس ه

ـــد. ـــتفاده کنن ـــن اس ـــکل ممک ـــن ش بهتری
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س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

قاسم تقی زاده  خامسی: جای استان های کم بارش و پربارش عوض شده است

رئیـس جمهـور در گفـت و گویی بـا "فرهاد دژپسـند" وزیر امور 
اقتصادی و دارایی دسـتور داد سـریعا طبق مصوبه اخیر دولت، 
سـازوکار عرضـه سـهام بنـگاه هایـی را کـه در اختیـار دولـت، 
نهادهـای عمومی و نیروهای مسـلح هسـتند، در بورس فراهم 
کنـد. حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی بـا تاکید بر 
رفـع موانـع و تسـریع و تسـهیل در ترخیص کاالهـای مانده در 
گمـرک، دسـتور داد در رونـد تخلیـه کاالها و تجهیزات پزشـکی 
و درمانـی کـه از بـه بعد وارد کشـور می شـود، در کمترین زمان 

ممکـن اقدامـات الزم را به عمـل آورد.

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـات علنـی روزهای 
سه شـنبه و چهارشـنبه هفتـه جـاری لوایـح مالیـات بـر ارزش 
افـزوده، اصـالح قانـون پولـی و بانکـی کشـور )حذف چهـار صفر 
از پـول ملـی( و اصـالح قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز را در 
دسـتور کار دارند.دسـتور کار جلسـات علنـی روزهـای سه شـنبه و 
چهارشـنبه هفتـه آینده به شـرح زیر است:بررسـی الیحه مالیات 
بـر ارزش افزوده، بررسـی الیحه تأسـیس صنـدوق بیمه همگانی 
حـوادث طبیعـی )اعاده شـده از شـورای نگهبان(، بررسـی الیحه 
الحـاق دولت جمهوری اسـالمی ایران بـه موافقتنامه حمل و نقل 
بینالمللـی مـواد غذایـی فسـادپذیر و تجهیـزات خـاص کاربردی 
بـرای اینگونهجابـه جایی ها )مـورخ یکم سـپتامبر 1970 میالدی 
برابـر بـا دهـم شـهریور 1349 هجـری شمسـی(، بررسـی الیحه 
موافقتنامه سـرویس هـای هوایی دوجانبه بیـن دولت جمهوری 
اسـالمی ایـران و دولـت کشـور کویت، بررسـی الیحـه موافقتنامه 
بیـن دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوری هنـد 
بـه منظـور اجتنـاب از أخـذ مالیـات مضاعـف و جلوگیـری از فرار 
مالیاتـی در مـورد مالیـات هـای بـر درآمـد بـه انضمـام پروتـکل 

الحاقی

تقاضـا بـرای بنزیـن در آمریـکا و سـایر کشـورهای جهـان بـا 
دسـتور مقامات برای ماندن مردم در خانه به منظور جلوگیری 
از شـیوع ویـروس کرونـا کـه رفـت و آمدها را محـدود کرده، به 
شـدت کاهـش پیـدا کـرده اسـت.گزارش شـرکت تحقیقاتـی 
"آی اچ اس مارکیـت" حاکـی از کاهش 46.6 درصدی فروش 
بنزیـن در جایگاه هـای سـوخت آمریکا در هفتـه منتهی به 28 
مارس در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته اسـت. یک 
جایـگاه معمولی سـوخت حـدود 11 هزار گالـن بنزین فروخت 

کـه کمتـر از ظرفیت دو تانکر سـوخت اسـت.

دو دستور مهم رئیس 
جمهور به وزیر اقتصاد

الیحه حذف چهار صفر از 
پول در دستور کار پارلمان

کاهش جهانی مصرف بنزین
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جهانگردیبارش

همفکری مجازی UNWTO و ایران درباره بحران کروناافزایش بارش ها در کشور
رییـــس مرکـــز ملـــی خشکســـالی و 
مدیریـــت بحـــران ســـازمان هواشناســـی 
ـــور  ـــا در کش ـــه بارش ه ـــان اینک ـــن بی ضم
ـــون 22 درصـــد بیشـــتر از حـــد نرمـــال  تاکن
ـــور  ـــادی از کش ـــش زی ـــان بخ ـــود همچن ـــا این وج ـــت: ب ـــت، گف ـــوده اس ب

در شـــرایط خشکســـالی شـــدید و متوســـط بلنـــد مـــدت قـــرار دارد.
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــنا بـ ــا ایسـ ــو بـ ــت و گـ ــه در گفـ ــد وظیفـ احـ
ــداری از  ــه مقـ ــت کـ ــده اسـ ــبب شـ ــور سـ ــر در کشـ ــای اخیـ بارش هـ
ـــرد:  ـــار ک ـــود، اظه ـــران ش ـــرب جب ـــوب غ ـــرب و جن ـــا در غ ـــود بارش ه کمب
ـــه  ـــاری ک ـــال و بختی ـــار مح ـــتان چه ـــن در اس ـــش از ای ـــال پی ـــرای مث ب
ـــبت  ـــارش نس ـــود ب ـــد کمب ـــدود 28 درص ـــت ح ـــده رود اس ـــاخه زاین سرش
ـــه  ـــال حاضـــر ب ـــم در ح ـــن رق ـــه ای ـــتیم ک ـــدت داش ـــد م ـــن بلن ـــه میانگی ب
ـــز  ـــد نی ـــه و بویراحم حـــدود 19 درصـــد رســـیده اســـت. در اســـتان کهگیلوی
ـــود  ـــد کمب ـــدود 16 درص ـــر ح ـــال حاض ـــر در ح ـــای اخی ـــود بارش ه ـــا وج ب

ـــم. ـــدت داری ـــد م ـــن بلن ـــه میانگی ـــبت ب ـــارش نس ب

رییـــس مرکـــز ملـــی خشکســـالی و مدیریـــت بحـــران ســـازمان 
هواشناســـی بـــا بیـــان اینکـــه در برخـــی دیگـــر از اســـتان ها از جملـــه 
ـــر از  ـــدودی کمت ـــا ح ـــا ت ـــزد بارش ه ـــتان و ی ـــاه، کردس ـــان، کرمانش اصفه
ـــایر  ـــارش در س ـــتان ها ب ـــن اس ـــز ای ـــه ج ـــرد: ب ـــح ک ـــت، تصری ـــال اس نرم
ـــن  ـــه میانگی ـــبت ب ـــال نس ـــاالی نرم ـــا ب ـــال ت ـــد نرم ـــور در ح ـــاط کش نق
ـــتان های  ـــاری در اس ـــی ج ـــال آب ـــا در س ـــن م ـــت همچنی ـــدت اس ـــد م بلن
ـــزی  ـــم و مرک ـــن، ق ـــرز، زنجـــان، قزوی ـــران، الب ـــه ته ـــزی کشـــور ازجمل مرک

ــتیم.  بارش هایـــی خوبـــی داشـ
ـــا در  ـــاری بارش ه ـــی ج ـــال آب ـــه در س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
کل کشـــور حـــدود 42 میلیمتـــر یعنـــی بیـــش از 22 درصـــد بیشـــتر از 
ـــام  ـــا در تم ـــا تقریب ـــود بارش ه ـــن وج ـــا ای ـــت: ب ـــت، گف ـــال اس ـــد نرم ح
ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــته کاه ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــور نس ـــق کش مناط
ـــور  ـــارش در کل کش ـــر ب ـــدود 263 میلیمت ـــته ح ـــی گذش ـــال آب ـــی س ط
ـــود. ـــتر ب ـــال بیش ـــد نرم ـــه ح ـــبت ب ـــد نس ـــدود 41 درص ـــه ح ـــتیم ک داش

کـــه  جهانگـــردی  جهانـــی  ســـازمان 
پیش بینـــی کـــرده میـــزان ســـفرها در 
ـــا، 20  ـــروس کرون ـــر از وی ـــال 2020 متاث س
تـــا 30 درصـــد نزولـــی شـــود و 290 تـــا 440 
ـــا  میلیـــارد دالر بـــه گردشـــگری زیـــان برســـد، اینـــک در همفکـــری مجـــازی ب
ـــت. ـــش اس ـــای التیام بخ ـــن راه ه ـــدد یافت ـــران، درص ـــه ای ـــورها از جمل کش
ــغل را  ــون شـ ــدود 75 میلیـ ــودی حـ ــر نابـ ــر خطـ  »UNWTO« پیش تـ
ـــای اقتصـــادی  ـــی از بخـــش ه ـــود: »گردشـــگری یک ـــه ب هشـــدار داده و گفت
ـــن  ـــا ای ـــت، ب ـــده اس ـــروس دی ـــن وی ـــیب را از ای ـــترین آس ـــه بیش ـــت ک اس
ـــرای کاهـــش  ـــن اولویـــت مـــا همـــکاری و تعامـــل ب وجـــود اولیـــن و مهمتری
دادن تاثیـــرات ایـــن بحـــران بویـــژه روی اشـــتغال و همچنیـــن اســـتفاده 
از اقدامـــات حمایتـــی چـــون اشـــتغال زایی و افزایـــش رفـــاه اقتصـــادی 

ـــت. « اس
دبیـــرکل ایـــن ســـازمان نیـــز چنـــدی پیـــش در نامـــه ای خطـــاب بـــه 
ـــر  ـــان« ـ وزی ـــر مونس ـــه »علی اصغ ـــورها از جمل ـــگری کش ـــؤوالن گردش مس

میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی ـ خواســـت مـــردم و 
بهداشـــت آن هـــا در ســـفر را در اولویـــت قـــرار دهنـــد و در کنـــار کشـــور 
ـــد. ـــدام کنن ـــی اق ـــول دیجیتال ـــگری و تح ـــای گردش ـــه ارتق ـــان، در زمین یون
»زوراب پولولیکاشـــویلی« در ایـــن نامـــه از کشـــورها خواســـته بـــر 
ــته  ــتری داشـ ــد بیشـ ــفر تاکیـ ــگام سـ ــردم در هنـ ــؤولیت پذیری مـ مسـ
باشـــند و تاکیـــد کـــرده اســـت کـــه »آگاهـــی از زمـــان تحـــول اوضـــاع 
ـــن  ـــد جدیدتری ـــافران بای ـــت. مس ـــروری اس ـــافرت ض ـــگام مس ـــژه هن به وی
ــت و  ــان بهداشـ ــط متخصصـ ــده توسـ ــای صادرشـ ــات و اعالمیه هـ اطالعـ
ســـفر را به طـــور مرتـــب بـــا ســـازمان بهداشـــت جهانـــی و ســـایر منابـــع 
ـــرای  ـــرای رفـــاه خودشـــان بلکـــه ب ـــا ب ـــد. مســـافران نه تنه ـــر بررســـی کنن معتب
بهزیســـتی اطرافیـــان نیـــز مســـؤول هســـتند. آن هـــا بایـــد از عالئـــم آگاه 
ـــام  ـــرای بهداشـــت شـــخصی را انج ـــده ب ـــات توصیه ش ـــام اقدام ـــند و تم باش
ـــگام  ـــه هن ـــگیری ک ـــی پیش ـــای اصل ـــا روش ه ـــد ب ـــافران بای ـــد.  مس دهن
مســـافرت و زندگـــی روزمـــره کاربـــرد دارد )توصیـــه ســـازمان بهداشـــت 

جهانـــی بـــرای عمـــوم( آشـــنا باشـــند و رعایـــت کننـــد. «

 پیام
 میراث

سدهای تهران در وضعیت نرمال قرار دارند
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری تهران با اشاره به حجم خوب بارش ها طی روزهای اخیر گفت: خوشبختانه در سطح 

استان تهران مشکلی نداشته ایم و تا این لحظه سدهای استان در وضعیت نرمال قرار دارند.

رنا
 ای

س:
عک

در شهرسـتان بهارسـتان سـه قالده توله روباه سرگردان ازسوی 
آتش نشـانی به محیط زیسـت تحویل داده شد و در فیروزکوه 
هـم یـک پرسـتوی دریایی به دامن طبیعت بازگشـت. شـیدا 
اکار رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان بهارسـتان، اظهار 
کرد: روز گذشـته مأموران آتش نشـانی گلسـتان پس از زنده 
گیـری و نجات سـه قالده تولـه روباه سـرگردان، این حیوانات 
را بـه ایـن اداره تحویـل دادنـد.وی افـزود: بـا توجـه به کوچک 
و ضعیـف بـودن ایـن تولـه هـا و عـدم قابلیـت محافظـت از 
خـود، امـکان رهاسـازی آنهـا در طبیعـت میسـر نبـوده و ایـن 
گونـه هـا جهت انجـام اقدامات کنترلی و نگهـداری به کلینیک 
حیـات وحش پـارک پردیسـان منتقل شـدند.بر اسـاس این 
گزارش فرشـاد فیروزنیا رئیس اداره محیط زیسـت فیروزکوه 
نیـز در خصوص رهاسـازی یک پرنده در حوزه این شهرسـتان 
بـه روابـط عمومـی محیط زیسـت اسـتان تهران گفـت: در پی 
بـارش هـای روزهای گذشـته و کاهش دمای هـوا، یک قطعه 
پرسـتوی دریایی در حاشـیه شهرسـتان که قادر به پرواز نبوده 
توسـط شـهروند دوسـتدار محیط زیسـت زنده گیری و به این 
اداره تحویـل داده شـد.وی ضمـن قدردانـی از اقدام شایسـته 
ایـن شـهروند فیروزکوهـی، افـزود: پـس از بررسـی وضعیـت 
جسـمی ایـن پرنـده و اطمینـان از سـالمت کامـل آن، پرنـده 
مذکـور در زیسـتگاه هـای طبیعی شهرسـتان و در اطراف سـد 
نمـرود رها سـازی شـد.به گفتـه فیروزنیـا ، این پرنـده تقریبًا 
همیشـه در دریـا بـه سـر بـرده و بـه صورت گـروه هـای بزرگ 
در سـواحل شـنی، ماسـه ای و جزایـر سـنگی و گاهـی نیـز در 
سـاحل آب هـای داخلـی آشـیانه مـی سـازد. بـر اسـاس این 
گـزارش و اعـالم یـگان حفاظـت محیـط زیسـت شـهر تهـران 
نیـز در چنـد روز گذشـته و در حـوزه اسـتحفاظی شـهر تهـران 
یـک سـنجاب، دو عدد الک پشـت، یک پرنـده خروس کولی 
دشـتی در معـرض خطر انقـراض و دو قطعه حواصیل آسـیب 
دیده بر اسـاس شـلیک اسـلحه، بر اسـاس گزارشـات مردمی 
در مکان هـای مختلـف زنـده گیـری یـا کشـف شـده و بـرای 
تیمـار و نگهـداری بـه کلینیک حیـات وحش پارک پردیسـان 

انتقـال یافتند.

سوژه تحویل توله 
روباه به محیط 

زیست

تاالب گاوخونی در حسرت جشن پرندگان مهاجر

یاز آبی ساالنه تاالب گاوخونی بر اساس مطالعات دانشگاهی ۱76 میلیون مترمکعب است

جمعیــت پرنــدگان مهاجــر در تــاالب 
بــر  اصفهــان  گاوخونــی  بین المللــی 
اســاس آخریــن پایــش اداره کل محیــط 
ــازی  ــود رهاس ــا وج ــتان ب ــت اس زیس
ــده رود، کاهــش یافتــه  ــاوب آب زاین متن
ــوده  ــار ب ــد انتظ ــر از ح ــیار کمت ــه بس ک

ــت. اس
تــاالب گاوخونــی کــه بــه عنــوان مامنــی 
گوناگــون  جانــوری  گونه هــای  بــرای 
از جملــه پرنــدگان مهاجــر در شــرق 
ــک  ــرار دارد، در ی ــان ق شهرســتان اصفه
دهــه گذشــته بــا بحــران خشــکی و 

کاهــش منابــع آبــی روبــه رو بوده اســت.
تــاالب  ایــن  حق آبــه  از  ســهمی 
ــس از ســال ها  ــت پ ــی در نهای بین الملل
در نیمــه دوم ســال 98 از ســوی دولــت 
دوازدهــم تامیــن و موجــب رســیدن آب 

ــد. ــطح آن ش ــد از س ــه 21 درص ب
ــارت  ــش و نظ ــت پای ــت معاون سرپرس
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان در ایــن زمینــه گفــت: زمســتان 
قطعــه   355 حــدود  ســال گذشــته 
ــزی از 9  ــزی و کنارآب ــر آب ــده مهاج پرن
ــد  ــماری ش ــاالب سرش ــن ت ــه در ای گون
ــود  ــا وج ــداد ب ــن تع ــفانه ای ــه متاس ک
رهاســازی آب، بســیار کمتــر از حــد 

ــود. ــار ب انتظ

حســین اکبــری روز جمعــه در گفــت  
ــداد در   ــن تع ــزود: ای ــا اف ــا ایرن ــو ب و گ
مقایســه بــا زمســتان ســال 97 کــه 
2 هــزار و 151 قطعــه پرنــده آبــزی و 
ــد  ــه از محــدوده بن ــزی در 31 گون کنارآب
ــنگی در  ــازه س ــن س ــار )آخری ــاخ کن ش
ــان(  ــرق اصفه ــده رود در ش ــیر زاین مس
و ســطح تــاالب سرشــماری شــده بــود، 

ــت. ــته اس ــادی داش ــش زی کاه
وی یــادآور شــد: تعــداد پرنــدگان مهاجر 
تــاالب  ســال هایی کــه  زمســتان  در 
گاوخونــی پــرآب بــود و وضعیــت نرمــال 
هــزار   20 میانگیــن  به طــور  داشــت، 
ــل دهــه 70  ــی در اوای ــود و حت ــه ب قطع

ــز رســید. ــه نی ــزار قطع ــه 150 ه ب

ــارت  ــش و نظ ــت پای ــت معاون سرپرس
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
سرشــماری  کــرد:  اضافــه  اصفهــان 
زمســتانه پرنــدگان مهاجــر در ســال 
98 در ســه ســایت اصلــی در طــول 
زاینــده رود انجــام گرفــت کــه بــر اســاس 
ــهر  ــده در ش ــت آم ــه دس ــای ب نتیجه ه
ــل  ــا پ ــاژوان ت ــل ن ــد فاص ــان ح اصفه
غدیــر، ســه هزار و 628، در زرین شــهر 
19 و در محــل تصفیه خانــه و بنــد آبشــار 
ــده  ــه پرن ــان 568 قطع ــرق اصفه در ش

ــود. ــده ب ــماری ش سرش
ــع  ــک قط ــدون ش ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــه ســمت  ــان آب ب و وصــل شــدن جری
تــاالب و خشــک مانــدن ســطح آن، 
تاثیــر منفــی بــر روی میزبانــی ایــن 
زیســتگاه آبــی از پرنــدگان مهاجــر دارد.
ــر  ــدگان مهاج ــرد: پرن ــه ک ــری اضاف اکب
و  تاالب هــا  بــه  زمــان  مــرور  بــه 
ســال  چنــد  در  کــه  زیســتگاه هایی 
ــان  ــند، اطمین ــته باش ــی آب نداش متوال
مکان هایــی  بــه  و  نمی کننــد  را  الزم 
ــدار داشــته باشــند  ــد کــه آب پای می رون
ــج و  ــه تدری ــت ب ــن اس ــی ممک و حت
ــرای  ــا بیشــتر، ب ــه ی ــک ده ــول ی در ط

مهاجــرت تغییــر مســیر دهنــد.
وی اظهارداشــت: کاهش تعــداد پرندگان 
بــر ایــن حقیقــت تاکیــد دارد کــه تامیــن 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــدن حق آبه ه نش
خشــک  و  متمــادی  ســال های  در 
ــی و  ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــدن ت ش
ــس از  ــان پ ــع و وصــل شــدن جری قط
ــر گســترده  رهاســازی آب، موجــب تاثی
و جــدی در پایــداری تنــوع زیســتی 
و ذخایــر ژنتیکــی ایــن بوم ســازگان 

)اکوسیســتم( بســیار ارزشــمند و در 
عیــن حــال حســاس و شــکننده در 

فــالت مرکــزی ایــران می شــود.
ــارت  ــش و نظ ــت پای ــت معاون سرپرس
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان تاکیــد کــرد: بــدون تردیــد تنهــا 
راه برون رفــت از ایــن بحــران زیســت 
تامیــن  و  شــدن  نهادینــه  محیطــی، 
از  محیطــی  زیســت  حق آبه هــای 
ــوق  ــوان حق ــه عن ــاب ب ــا پای ــراب ت س
عامــه و فرانســلی بــا همــکاری، همدلــی 
و گروه هــای  مســووالن  هم افزایــی  و 

ــت. ــه اس ــف جامع مختل
ــار  ــوع چه ــه در مجم ــان اینک ــا بی وی ب
آبــزی و  پرنــده  هــزار و 215 قطعــه 
کنارآبــزی در 23 گونــه سرشــماری شــده 
اســت، گفــت: ایــن تعــداد در مقایســه با 

مــدت مشــابه ســال 97 که آب در بســتر 
ــادی  ــود، بخــش زی ــه جــاری نب رودخان
ــود و تنهــا لکه هــای  از مســیر خشــک ب
و  آب  از  ناچیــزی  و  محــدود  بســیار 
پســاب در برخــی نقــاط وجــود داشــت، 
افزایــش چشــمگیری نشــان می دهــد. 
بیــان کــرد: گونــه کاکایــی  اکبــری 
پرنــدگان  ایــن  میــان  در  سرســیاه 
بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت کــه البتــه مهاجــرت پرنــدگان 
مهاجــر بــه طــور معمــول از اوایــل پاییــز 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود و ب ــاز می ش آغ
می باشــد،  متغیــر  آنهــا  مانــدگاری 
ممکــن اســت در طــول پاییــز و زمســتان 

ــند. ــته باش ــی داش ــرات جمعیت تغیی

درب  بخـش  باستان شناسـی  بررسـی 
گنبـد کوهدشـت عالوه بـر شناسـایی113 
محوطـه از دوره پارینـه سـنگی قدیـم تـا 
قاجـار بـه کشـف تبـر سـنگی دو رویـه، 
سـفال های معـروف بـه »جـی« و نقش 
برجسـته ای احتماال از دوره اشکانی منجر 

. شد
هیـأت  سرپرسـت  ـ  قبـادی زاده  حمـزه 
باستان شناسـی ایـن محوطـه تاریخـی ـ 
بـا اعـالم این خبر، هـدف از این بررسـی 
را تکمیـل نقشـه باستان شناسـی اسـتان 
لرسـتان  و بـه دنبـال آن نقشـه باسـتان 

شناسـی کشـور اعـالم کرد.
 ایـن باسـتان شـناس با تاکید بـر این که 
بخـش درب گنبـد شـامل دو دهسـتان 
بلـوران و درب گنبـد، پیـش از ایـن بـه 
صورت محدود توسـط دو باستان شـناس 
بررسـی   فصـل  نخسـتین  عنـوان  بـه 
باستان شناسـی این بخش از شهرسـتان 
کوهدشـت بررسی شده اسـت، بیان کرد: 
در ایـن بررسـی 113 محوطـه از دوره های 
مختلـف شناسـایی شـد که بـازه زمانی از 
دوره پارینه سـنگی قدیم تـا دوره قاجار را 

شـامل می شـود.

او از مهم ترین دسـتاوردهای این بررسـی 
را شناسـایی آثـاری از دوره پارینه سـنگی 
قدیـم در شهرسـتان کوهدشـت اعالم کرد 
و افـزود: در بیـن یافته هـا، تبـر سـنگی 
دو رویـه کـه توسـط متخصص ایـن دوره 

)سـامان حیدری گورانـ  باسـتان شناس 
ـ( تایید شـده از شـاخص ترین کشـفیات 
این بررسـی محسـوب می شـود که نشان 
از اسـتقرار احتمالـی دوره پارینـه سـنگی 

قدیـم در منطقه دارد.

کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی 
تا معاصر را رو کرد

حمایت از واحدهای گردشگری 
برای جلوگیری از تعدیل نیرو

ــم  ــالش می کنی ــت: »ت ــی، گردشــگری و صنایع دســتی گف ــر میراث فرهنگ وزی
ــا را تحمــل  فعــاالن گردشــگری بــا حمایت هــای الزم زیان هــای ناشــی از کرون
کننــد و ورشکســته نشوند.«جلســه ســتاد راهبــری اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
اردبیــل بــا حضــور وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی، اســتاندار 
اردبیــل و تعــدادی از مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی اســتان روز چهارشــنبه 
20 فروردیــن 1399 از طریــق ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد.علی اصغر مونســان در 
ابتــدای ایــن جلســه بــا تشــکر از اســتاندار و مدیران بخــش دولتــی و خصوصی 
اســتان بــرای پیگیــری اجرایــی شــدن پروژه هــا و طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی 
اردبیــل اظهــار داشــت: »دولــت در ســال 1398 ســال ســختی را بــه لحــاظ منابع 
ــر  ــا تدبی ــی ب ــرد، ول ــپری ک ــکا س ــه آمری ــای ظالمان ــل تحریم ه ــی به دلی مال
ــی  ــا و پروژه های ــزارش طرح ه ــد و گ ــا ش ــی مهی ــع مال ــن مناب ــردان ای دولتم
کــه ارائــه شــد نیــز حاکــی اســت کــه اقدامــات خوبــی در کشــور انجــام شــده 
اســت.«وزیر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی  تصریــح کــرد: 
ــق  ــال 99 از طری ــود در س ــرار ب ــه ق ــت ک ــای دول ــری از درآمده ــش دیگ »بخ

مالیــات محقــق شــود نیــز بــا شــیوع ایــن بیمــاری ســخت شــده اســت.«  

ته
نک

بـه گفتـه وی رسـیدن به یـک نتیجه علمـی در بـاره چگونگی 
حرکـت جمعیـت ایـن گونه هـا، نیـاز بـه تحقیقـات جامـع و 
کامـل در سـال های متمـادی بـا میانگیـن بلند مـدت دارد.
حداقـل نیاز آبی سـاالنه تـاالب گاوخونی بر اسـاس مطالعات 
دانشـگاهی ۱76 میلیون مترمکعب اسـت و با توجه به اینکه 
سـالیان متمـادی از دریافـت حق آبه هـای زیسـت محیطی 
محـروم بـود و حتـی در سـال ۱۳97 بـه شـرایط بحرانـی و 
خشـکی کامل رسـید، آب دریافتی در نیمه دوم سـال ۱۳98 
بیشـتر بـه الیه های زیریـن نفـوذ کرد.این تـاالب بین المللی 
بـه اسـتناد تحلیـل و مقایسـه تصاویـر ماهـواره ای در پایـان 
اسـفند سـال ۱۳98 حدود ۲۱ درصد از سطح آن مرطوب شد، 
در حالـی کـه در مدت مشـابه سـال پیـش از آن، ایـن میزان 
نزدیک به سـه درصد بود. نیمه دوم سـال گذشـته حدود 4۱ 
میلیـون مترمکعـب آب به تـاالب بین المللی گاوخونـی وارد 
شـد کـه برابـر ۲۳ درصد حداقـل نیاز آبی سـاالنه ایـن تاالب 

در راسـتای حفـظ کارکردهای اکولوژیک آن اسـت.

پرندهسد

۳ گونه پرنده در باغ وحش ارم تهران تلف شدپایش ۱۶ واحد صنعتی شاخص در اسالمشهر
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان اسالمشـهر 
زیسـت   پایـش  و  گشـت  از 
واحدهـای  مسـتمر  محیطـی 
صنعتـی شـاخص و بـزرگ مقیاس این شهرسـتان خبر 
داد.الهـه بیگـی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهارکـرد: گشـت و 
پایش واحدهای صنعتی شـاخص شهرستان اسالمشهر 
بـا اولویـت واحدهـای صنایـع غذایـی و کشـتارگاهی به 
در  آن هـا  زیسـت محیطی  عملکـرد  بـر  نظـارت  منظـور 
زمینـه  فاضـالب و پسـماندهای تولیـدی انجـام شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این راسـتا 16 واحـد صنعتی 
پایـش  مـورد  هفتـه گذشـته  در  شهرسـتان  شـاخص 

قـرار گرفـت، اظهارکـرد: یـک واحـد کشـتارگاهی نیـز بـه 
دلیـل رعایـت نکـردن الزامـات محیط زیسـتی و هدایت 
اخطاریـه کتبـی  پیرامـون،  محیـط  بـه  خـام  فاضـالب 
دریافـت کـرد. بر اسـاس گزارش روابـط عمومی حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان تهـران، بیگـی تصریـح کـرد: در 
شـرایط کنونـی بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا فعالیت 
رعایـت  بـا  اداره  ایـن  اجرایـی  و مامـوران  کارشناسـان 
پروتکل هـای بهداشـتی بـا جدیـت بیشـتری بویـژه در 
واحدهـای  تولیـدی  پسـماندهای  پایـش  خصـوص 
بـا متخلفـان وفـق  و  دارد  ادامـه  صنعتـی و خدماتـی 

قوانیـن و مقـررات برخـورد خواهـد شـد.

حفاظـــت  فنـــی  معـــاون 
اســـتان  زیســـت  محیـــط 
تهـــران گفـــت: ســـه گونـــه 
ــت  ــر کهولـ ــه خاطـ ــده بـ پرنـ
ــف  ــش ارم تلـ ــاغ وحـ ــم در بـ ــت چشـ ــن و عفونـ سـ

شـــدند.
ـــه  ـــک قطع ـــت: ی ـــار داش ـــنی اظه ـــال محس ـــرداد کت مه
ــه  ــک قطعـ ــی و یـ ــاب طالیـ ــه عقـ ــک بهلـ ــاز، یـ غـ
قرقـــاول مـــاده ســـفید در چنـــد روز گذشـــته در بـــاغ 

وحـــش ارم تلـــف شـــدند.
وی افـــزود: غـــاز بـــه علـــت مشـــکالت تنفســـی، 
عقـــاب بـــه علـــت عفونـــت چشـــم و کهولـــت ســـن و 

ـــری  ـــده دیگ ـــا پرن ـــری ب ـــم درگی ـــت زخ ـــه عل ـــاول ب قرق
از بیـــن رفتنـــد. ســـاخت بـــاغ وحـــش ارم تهـــران در 
ـــش  ـــرای باغ وح ـــی ب ـــوان جایگزین ـــه عن ـــال 1369 ب س
ـــد  ـــرای بازدی ـــال 1371 ب ـــاز و در س ـــران آغ ـــی ته قدیم
ـــوان  ـــا عن ـــه ب ـــش ک ـــن باغ وح ـــد. ای ـــاح ش ـــوم افتت عم
ـــود،  ـــناخته می ش ـــز ش ـــران نی ـــی ته ـــور شناس ـــاغ جان ب
در ضلـــع جنوبـــی مجموعـــه پـــارک ارم در مکانـــی بـــه 
ـــی  ـــارک جنگل ـــل از پ ـــع،  قب ـــر مرب ـــزار مت وســـعت 50 ه
چیتگـــر قـــرار دارد و از ایـــن لحـــاظ بزرگتریـــن بـــاغ 
ـــاغ وحـــش ارم  ـــی رود. در ب ـــه شـــمار م ـــران ب وحـــش ای
ـــط  ـــف در محی ـــه مختل ـــدار از 111 گون ـــتر از 800 جان بیش

هـــای کوچـــک و بـــزرگ زندگـــی می کننـــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



 کارگردان: مصطفی کیایی
خالصه:خانواده صبوری خانواده ای 
بزرگ و قدیمی است که سالهاست 

در کار صادرات و واردات گل و گیاه است. آنها در خانه ای قدیمی 
همچنان در آرامش با هم زندگی میکنند، ورود جوانی به این 

خانواده زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی میکند و…

سریال هم گناه

فیلم میلیونر میامی
کارگردان: مصطفی احمدی

خالصه:حمید فرخ نژاد، علی قربان 
زاده، طناز طباطبایی و صابر ابر یه نقشه عالی و بامزه دارن که 

یک شبه میلیونر بشن و برن میامی، نقشه شونو تو سینما 
بهتون میگن میلیونر میامی

هیچ کس مثل تو 
مال این جا نیست

نویسنده: میراندا جوالی
ترجمه: فرزانه سالمی

انتشارات: چشمه

فیلمسریال کتاب

 کارگردان: محمدرضا نجفی امامی
خالصه داستان: داستان دختری است به نام گل 

پری با بازی  النازشاکردوست که درگیر ماجرای 
عروسک های می شود که از داستان های نقالی 

پدر بزرگش وارد زندگی او شده اند.

فیلم مبارک

کارگردان و فیلمنامه: پوریا کاکاوند
تهیه کننده: حسن فتحی

کاری از: گروه سوراخ تو دیوار

فیلم گلدن تایم

 صب تا شب تو این مملکت آدما هزار جور 
کثافت کاری می کنن، آب از آب تکون 
 نمی خوره!من فقط یه بار خطا کردم …

خشم و هیاهو

تو باید عاشق من باشی، من خریدمت. 

مانکن
دیالوگ فیلمفیلم دیالوگ

پیش اسبت رخ نهم ز آنرو که غم نبود زمات
در وفایت جان ببازم تا کجا یابم وفات

دی طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت
خون دل میخور که این ساعت نمی یابم دوات
چون روان بی خط برات آورده بودم از چه وجه

خط برون آوردی و گفتی که آوردم برات
در عری شاه ماتم ای پری رخ رخ مپوش

کانک رخ بر رخ نهی او را چه غم باشد ز مات
راستی را تا صالی عشق در عالم زدی

قامتت را سجده آرد عرعر از بانک صلوة
چون ترا گویم که الالی توام گوئی که ال

جان ببازم بی سخن چون بت پرستان پیش الت
نغمٔه عشاق در نوروز خوش باشد ولیک
ایدریغ ارعیش ما را دست میدادی ادات

گرحیا داری برو خواجو ودست از جان بشوی
زانک لعل جان فزایش میبرد آب حیات

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شكست نیروهای میرمحمود 
قندهاری از قزوینی ها و نتایج آن

میرمحمـود  نیروهـای  كـه   1723 اپریـل   12
قندهـاری در تعقیـب طهماسـب میرزا پسـر شـاه 
سـلطان حسـین وارد قزویـن شـده بودند توسـط 
قزوینـی هـا كشـتار شـدند و بیـش از دو هـزار 
كشـته تلفـات دادند و مابقی بـه اصفهان گریختند 
و جریـان را بـه میرمحمـود خبـر دادنـد و وی از 
فرط خشـم، بازماندگان خانـدان صفوی و مقامات 

پیشـین را كشـت.
طهماسـب میـرزا در آخریـن روزهـای محاصـره 
اصفهـان از ایـن شـهر فـرار كـرده بـود. اصفهـان 
درجریـان جنـگ داخلی ایرانیـان، در اكتبـر 1722 
بـه دسـت میرمحمـود افتـاده بـود. ایـن جنـگ 
سیاسـی  ضعـف  و  نابخـردی  نتیجـه  داخلـی 
شـاه سـلطان حسـین و مغـرض بـودن اطرافیـان 
وی بود.طهماسـب میـرزا كـه پـس از قتـل عـام 
خانـدان صفـوی در اصفهـان، بـه نـام طهماسـب 
دوم، شـاه شـده بـود بماننـد پـدرش مرتكب چند 

اشـتباه سیاسـی شـد ازجملـه این كه بـه عثمانی 
امتیازهایـی داد و بـا ورود روس هـا بـه قفقـاز 
موافقـت كـرد، بـه ایـن شـرط كـه ایـن دو دولـت 
از شـاه بـودن وی حمایـت كننـد!. این اشـتباهات 
سـبب شـد كه توسـط نادر كـه فرمانـده ارتش بود 
بركنـار شـود. نـادر تعییـن شـاه بعـدی را برعهـده 
بـزرگان كشـور و نماینـدگان شـهرها گذارد كـه آنان 
در اجتمـاع خـود در دشـت مغـان در آذربایجـان، 
وی را بـه آن مقـام برگزیدنـد و بـه همیـن لحـاظ، 
مورخـان »نـادر« را یک شـاه انتخابی نوشـته اند.

علی امینی نخست وزیر وقت: ایران 
زیر بار سازشی كه نقض حاكمّیت و 

حقوق مّلی اش باشد نمی رود
دكتـر علـی امینی نخسـت وزیر وقت ایـران هفتم 
فروردیـن 1341 )27 مـارس 1962( اعالم داشـت 
كـه ایران مایل اسـت با جماهیریه شـوروی روابط 
دوسـتانه داشـته باشـد و با این دولت همزیستی 
مسـالمت آمیـز كنـد، ولی زیـر بار آن نوع سـازش 
كـه مغایـر حاكمیـت و اسـتقالل ملی اش باشـد 
و ناقـض حقـوق ایرانیـان نمـی رود و اگـر روس 

هـا عالقـه منـد به دوسـتی بـا ایـران باشـند نباید 
چیـزی بخواهنـد و كاری كننـد كـه حاكمیت ملی 
و حقـوق طبیعـی ایرانیـان را نقـض كنـد. ایرانیان 
باتوجـه بـه تاریخچـه مداخـالت خارجـی در امـور 
وطـن خـود، نسـبت بـه چنیـن سـازش و نرمش 
هایـی در قبـال دولـت هـای دیگـر بویـژه قـدرت 
هـا حّساسـّیت دارنـد و زیـر بـار نمـی رونـد. دكتر 
امینـی ایـن مطلـب را بـه مناسـبت پایـان جنـگ 
رسـانه ای مسـکوـ  تهران و درسـت در سالروز آغاز 
آن بیـان داشـت. جنـگ رادیویی ایران و شـوروی 
هفتـم فروردیـن 1338 از جانـب مسـكو و دهـم 
فروردیـن همیـن سـال از سـوی تهران آغاز شـده 
بـود . مقامـات شـوروی بـرای ایـن منظـور، حتی 
در مرزهـای شـمالی ایـران بلندگـو نصـب كـرده 
بودنـد تـا مرزنشـینان بـه انتقادهایی كـه از دولت 
وقـت می شـد گوش كننـد ]در آن زمـان تلویزیون 
ماهـواره ای وجود نداشـت[. جنگ سـرد دو دولت 
عمـال پیـش از ایـن تاریـخ و در پی اتحـاد ایران با 
آمریـكا و پیوسـتن ایـران بـه اتحادیـه زنجیره ای 

غـرب آغـاز شـده بود.

سیمین: اون نمیفهمه که تو پسرشی!
نادر: من که میفهمم اون پدرمه...

جدایی نادر از سیمین
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کتـاب سـیاهی چسـبناک شـب شـامل هشـت داسـتان کوتـاه 

بـا راویـان متعـدد اسـت کـه خوانـدن هرکـدام سـاعت ها ذهـن 

می کنـد. درگیـر  را  خواننـده 

خوبـش  ترجمه هـای  بـا  را  حسـینی زاد  محمـود  اغلـب 

داسـتان نویس،  بلکـه  مترجـم  نه تنهـا  او  امـا  می شناسـیم، 

نمایشـنامه نویس و منتقـد ادبـی توانمنـدی اسـت و ایـن را بـا 

فهمیـد. می تـوان  داسـتان هایش  مجموعـه  خوانـدن 

دانشـگاه  از  سیاسـی  علـوم  فوق  لیسـانس  محمـود حسـینی زاد 

مونیـخ )LMU( اسـت. از سـابقه فعالیت هـای او می تـوان بـه 

تربیـت  دانشـگاه  تهـران،  دانشـگاه  در  آلمانـی  زبـان  تدریـس 

مـدرس و دانشـگاه آزاد اشـاره کـرد. وی عـالوه  بـر نوشـتن بـه 

نقاشـی نیـز می  پـردازد، مترجـم رسـمی اسـت و بـرای بعضـی 

ادبیـات  و  فیلـم  نقـد کتـاب،  حـوزٔه  در  ادبیـات  و  نشـریات  از 

در سـال  مقالـه می نویسـد. محمـود حسـینی زاد  زبـان  آلمانـی 

2014 موفـق بـه دریافـت مـدال گوتـه شـد.

یـک  در  داسـتان ها  از  بعضـی  خالصـٔه  جلـد کتـاب،  پشـت  در 

اسـت: شـده  توصیـف  جملـه 

آشـنایی بـا مـردی جـوان، نسـیمی اسـت در زندگی مـردی تنها. 

نسـیم توفـان می شـود و مرد سـرگردان.

دو نفـر سـال ها به هـم نگفته انـد »دوسـتت دارم«، تمـام رابطـه 

»دوسـتت دارم« بـوده. حـاال کـه دیر شـده، چه؟

زندگـی دختـری بنـا شـده بـر عشـق بـه مـرد جوانـی. دختـر از 

ویرانگـر. را می کشـد،  بـار حسـرتی  و  نمی گـذرد  مـرد  خطـای 

نپرسـیده  مـردی کـه  و  شـده  تحقیـر  مـرگ  حـد  تـا  پسـرکی 

می دانـد، چـه بـر سـر پسـرک آمـده. هـر دو بایـد جایـی چیزی 

نگفتنـد. می گفتنـد. 

آرزو  تاریـک،  پنجـره ای  مقابـل  بـاران  در  ایسـتاده  مـردی 
زن. نـه  باشـد،  رفتـه  بـرق  می کنـد 

رازآلـودش  و  کوتـاه  داسـتان های  و  کتـاب  ایـن  در  امـا 
می تواننـد  کـه  کلماتـی  اسـت،  نهفتـه  زیـادی  حرف هـای 

نابـود کننـد.  همیشـه  بـرای  یـا  دهنـد  نجـات  را  انسـان 
کتاب سـیاهی چسبناک شب

سـیاهی چسـبناک شـب از لحظـات از دسـت رفته می گویـد، 
می شـد،  گفتـه  اگـر  کـه  می گویـد  دوسـتت دارم هایی  از 
آدم هایـی  از  می خـورد،  رقـم  دیگـری  طـور  سرنوشـت 
اتفاقـات  می گویـد کـه دیـر همدیگـر را پیـدا کردنـد، همـٔه 
دیـر شـده، شـخصیت های  دیگـر  رخ می دهنـد کـه  زمانـی 
داسـتان ها در حسـرت کسـانی مانده انـد کـه دیگـر نخواهنـد 

. مد آ
داسـتان اول ایـن چهـار پنـج نفـر نـام دارد و شـروع بسـیار 

پرقدرتـی را رقـم می زنـد:
-مگـه می شـه؟ یـه نفـر هـم پشـت آدم باشـه و هـم کنـار 

آدم؟
هست. -محبوبه 

-یعنی؟
-دسـتم رو می گیره. اگر هم از پشـتم بره کنار، افتادم.

تـا  خواننـده  و  می شـود  تمـام  صفحـه  یـک  در  داسـتان 
سـیاهی  می شـود:  دوم  داسـتان  وارد  می آیـد  خـود  بـه 
شـبیه  بیشـتر  دارد،  اپیـزود کوتـاه  سـی  شـب.  چسـبناک 
ناشـناختٔه  هویـت  کم کـم  داسـتان،  تـا  اسـت  نمایشـنامه 
موضوعـی  بـا  انتهـا  در  و  می شـود  آشـکار  شـخصیت ها 

مـی دارد. نگـه  مات ومبهـوت  را  مخاطـب  باورنکردنـی 

 سیاهی چسبناک شب
 نویسنده: محمود حسینی زاد

 انتشارات: چشمه
تعداد صفحات: 86

 پلک بر هم بگذار..

 آری..

 که دنیا با تمام گیاهان خود

 به پیشواز دلتنگی رود..
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