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پدرم گارسـن یک رسـتوران در باالی شـهر اسـت قبل از کرونا تنها 
تفریح مـان ایـن بـود کـه گاه گاهی همـراه پدر بـه رسـتورانی که در 

آن کارمی کـرد می رفتیـم.
در آنجـا جـوری بـا موبایل مان »همیـن االن یکهویـی« می گرفتیم 
کـه انـگار بچـه مایه داریـم و آمده ایـم بـه یک رسـتوران بـاکالس! 
االن پـدرم خیلـی وقـت اسـت سـرکار نمـی رود قیافـه اش شـبیه 
رابینسـون کروزوئه شـده اسـت؛ ما خودمان فکر می کنیم صاحب 
رسـتوران، بخاطـر کرونـا به او گفتـه نیاید؛ اما خـودش می گوید به 
خاطـر فرهنـگ باالیی کـه دارد،رعایـت می کند و در خانـه می ماند! 

چـون ایـن روزها کارنکردن نشـانه فرهنگ اسـت! 
مـا چنـد وقتـی اسـت، نهـار و شـام درسـت و جسـابی نخورده ایم 
مـا خودمـان فکر می کنیـم پدرم پولی نـدارد که برای مـان خوراکی 
بخـرد امـا خـودش می گویـد بـه دلیـل فرهنـگ باالیـی کـه داریم 
بایـد رعایـت کنیـم و نباید برای خرید از قرنطینه خارج شـویم. اما 
من دوسـتانی دارم که در صفحه اینستاگرام شـان عکس غذاهایی 
را می گذارنـد کـه انـگار در همـان رسـتوران باکالسـی کـه پـدرم در 
آنجـا کار می کـرد، نشسـته اند! پـدرم به آنهـا می گویـد بی فرهنگ، 
امـا مـا می گوییـم: خـوش بـه حال شـان! پـدرم می گویـد بایـد 
صبور باشـیم و منتظر بسـته های حمایتی دولت باشـیم او بخاطر 
فرهنـگ باالیی کـه دارد نمی خواهد دسـتش را به طرف کمک های 
خیریـن و سـلبریتی ها دراز کنـد! او می گوید:خودتـان بـا آرد، نـان 
درسـت کنیـد تـا هم سـرگرم شـوید، هـم هنـری بیاموزیـد و هم 
شـکم تان سـیر شـود. پیشـنهاد بدی نیسـت اما اگر آردی باشـد! 
مـا نـه ماسـک داریـم؛ نه دسـتکش و نه ژل ضـد عفونـی... پدرم 
می گویـد اگـر بـا صابون 20 ثانیه دسـت های تان را بشـویید از همه 

آنهـا بهتر اسـت. صرفه جوبی نشـانه فرهنگ باالسـت. 
مـا در تعطیـالت عیـد هـم؛ جایـی نرفتیـم پـدرم گفـت دلیلـش، 
فرهنـگ  باالی ماسـت اما مـا خودمان فکر می کنیـم بخاطر کرکره 
پاییـن رسـتوان محل کار پدر اسـت! آخـه تلویزیون نشـان می داد 

در جاده هـا کلـی مسـافر هسـت که پرچم شـان باالسـت!
تلویزیـون هـم طبـق معمـول چیـزی نـدارد؛ پـدرم خیلـی قبل تـر 
هـم، گفتـه بـود ماهـواره، ضـد فرهنگ اسـت ومـا کـه فرهنگ مان 
باالسـت، نبایـد آنـرا ببینیـم! او می گویـد تلویزیون برای سـرگرمی 
نیسـت برای آموزش و کسـب درآمد و درس عبرت اسـت. بسـته 
پیشـنهادی پـدرم در ایـن مورد، شـرکت در مسـابقات کتاب خوانی 
و دابسـمش  برنامه هـای مختلـف سـت و البتـه شـنیدن اخباری 
کـه نشـان می دهد یک ویـروس ریـز؛ چگونه شـیطان های بزرگ 
و کوچـک فرنگـی را بـه خـاک سـیاه نشـانده و آنهـا را آفتابـه الزم 

کرده!
پـدرم می گویـد ورزش کنید چون عقل سـالم در بدن سـالم اسـت 
و عقـل هـم نشـانه فرهنـگ باالسـت امـا خانـواده مـا پنـج نفـره 
اسـت و خانـه مـا 50 متـری؛ وقتـی می خواهیـم راه برویـم بهـم 
می خوریـم چـه برسـد بـه اینکـه بخواهیـم جفتک چارگـوش هم 
بندازیـم! ایـکاش قدیم هـا، فاصلـه گـذاری اجتماعـی را در داخـل 
خانه هـا هـم اجبـاری می کردنـد تا تعداد مـا کمتر از اینها می شـد!
مـا از کرونـا بدمـان میایـد چـون وضـع بد مـا را خیلی بدتـر کرده 
اسـت مـا از آنهایـی کـه با ریـش پروفسـوری و عینـک می گویند: 
کرونـا چیـز خیلـی بـدی هـم نیسـت؛ چـون دنیـا به یـک تعمیر 
اساسـی و هشـدار نیـاز داشـت و کرونـا همـه را متوجه خودشـان 
کـرد و کلـی حرف هـای قلمبه و سـلمبه دیگر؛ بیشـتر از خود کرونا 
بدمـان می آیـد چـون احسـاس می کنیم خوشـی زده زیر دلشـان 

و خبـر از شـکم خالـی و حـال نزار مـا ندارند!
بـه همیـن خاطـر خانواده مـا چه کوچـک و چه بـزرگ از فرهنگی 
کـه چـه بـاال باشـد و چـه پاییـن مثـل مسـواک زدن آخر شـب ها 

دل خوشـی ندارند!
ایـن را هـم بگویـم؛ چند روزی اسـت پدرم یواشـکی بـا موبایلش 
به اتاق می رود و جوری که ما از پشـت در بسـته، نشـنویم سـعی 
می کنـد بـا فرهنـگ باالیـی کـه دارد از صاحـب خانه مـان فرجـه 
یکـی دوماهـه تقاضـا کنـد؛ اما هـر دفعه کـه از اتاق بیـرون می آید 
ظاهـرش جـوری اسـت کـه همه مـا می فهیـم صاحب خانـه برای 

فرهنـگ بـاالی پـدرم تره هم خـرد نکرده اسـت. 
باالخـره امـروز پـدرم همـه مـا را جمع کـرد و گفت: بیـرون از خانه 
جای خیلی بدی هم نیسـت و همیشـه خروج از قرنطینه؛ نشـانه 
بـی فرهنگـی نیسـت و مـا همـه.... منظـور پـدر را فهمیدیـم و بـه 
خـود لرزیدیـم البتـه بـدون تـب و سـرفه خشـک؛ امـا آنقـدر کـه 
می دانسـتیم آخـر ایـن داسـتان آبروی مـان را خواهـد  شسـت؛ 

راسـتی سـیری چنـد یـک دل خوش؟
تازه فهمیدیم دردی بدتر از کرونا هسـت که با هیج ژل و ماسـک 
و صابونـی حـل نمی شـود تـب و سـرفه نـدارد و بـا دوا و درمـان و 
حتـی رقصیـدن هیـچ دکتـری شـفا حاصـل نمی شـود... امـا یک 
خوبـی دارد؛ کیـت تشـخیص نـدارد؛ ناگهـان چشـم بـاز می کنـی 
و می بینـی مسـافری و بـا یـک فرهنـگ بـاال »عـازم عالـم نـاز« 
شـده ای و هیـچ نیـازی هم بـه کشـف واکسـن نداری/خبرآنالین
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توقف موقت مالچ پاشی نفتی 
در خوزستان

مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان که پرونده آن با شکایت یک 
انجمن  زیست محیطی خوزستان از پارسال به جریان افتاده بود، 
بر اساس حکم دادگاه برای دومین بار به طور موقت متوقف شد.
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ما را در تلگرام 
8  تا  20دنبال کنید

طرحی که تا هوشمند شدن فاصله دارد
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در حالی آغاز شد که نگرانی ها از حضور مردم در خیابا ن رو به افزایش است

محمدرضـا بختیـاری دربـاره میـزان افزایـش مصـرف 
آب طـی روزهـای اخیـر اظهـار داشـت: در فروردیـن ماه 
امسـال نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته 26 درصد 
افزایـش مصـرف داشـته ایم، رقـم مصـرف آب در سـال 
گذشـته در همیـن مـدت 2 میلیون و 200 تـا 2 میلیون 
و 300 هـزار متـر مکعـب بـود امـا اکنـون بـه حـدود 3 
میلیون متر مکعب رسـیده اسـت یعنی بین 600 تا 700 
هـزار متـر مکعـب افزایـش یافته کـه در تاریـخ مصرف 

آب در تهـران بی سـابقه اسـت.

3

3

بیش  از ۴۰ درصد 
تاالب بین المللی هامون 

آبگیری شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 
۴۰ درصد تاالب بین المللی هامون 

در پی آورد رودخانه هیرمند تا 
کنون آبگیری شده که امیدواریم با 

ورود هرچه بیشتر آب در این تاالب 
کانون های گرد و غبار در منطقه 

سیستان مهار شود.

ضرر ۶۰ میلیاردتومانی 
موزه های دولتی از کرونا

مدیرکل موزه های وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

از ضرر ۵۰ تا۶۰ میلیارد تومانی 
موزه های دولتی در دوران شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
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یادداشت  مهمان
فرزین پورمحبی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1703

دوشنبه 25 فروردین 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیر عامل آبفای تهران: 
مصرف آب در تهران به حدود 
3 میلیون متر مکعب رسیده 
است، یعنی بین 600 تا 
700هزار متر مکعب افزایش 
یافته که در تاریخ مصرف آب 
در تهران بی سابقه است.

مصرف آب 
۷۰۰میلیون لیتر 
افزایش یافت
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تدوین برنامه های هفتگانه حذف بسته های شبانه اینترنت تخلف نیست
عشایر در سال جهش تولید

پیشبینی بارش های سنگین در اواخر فروردین

تلفـن  اپراتورهـای  از سـوی  بسـته های شـبانه  حـذف 
همـراه باعـث اعتـراض کاربـران شـده اسـت کـه مدیـر 
از حقـوق مصـرف کننـده سـازمان  کل دفتـر حفاظـت 
تنظیـم مقـررات در ایـن بـاره می گویـد: اپراتورهـا برای 
امـا  ندارنـد  قانونـی  الـزام  بسـته،  حـذف  یـا  تعریـف 
توصیـه می کنیـم بسـته ای متناسـب بـا شـرایط مـردم 

در نظـر بگیرنـد.
بـا  و گـو  گفـت  در  یکشـنبه  روز  قره داغـی«  »پیمـان 
بسـته های  حـذف  دربـاره  ایرنـا  اقتصـادی  خبرنـگار 
شـبانه اینترنـت اپراتورهـا و افزایـش قیمـت برخـی از 
بسـته ها توضیحاتـی داد کـه نشـان می دهـد در حـوزه 
ارائـه خدمـات اینترنـت توسـط اپراتورهـا گرانفروشـی 
برخـالف  نیـز  شـبانه  بسـته های  حـذف  و  نـداده  رخ 
شـده،  تعریـف  آن هـا  بـرای  کـه  قوانینـی  چارچـوب 

نیسـت.
اپراتورهـا همیشـه بـا قیمـت کمتـر از  او اشـاره کـرد: 
معمـوال  و  داده انـد  ارائـه  را  خـود  خدمـات  سـقف، 
قیمت هـای آن هـا در کـف تعرفـه می چرخـد. مشـکلی 
بابـت گرانفروشـی در اپراتورهـا نداریـم چـرا کـه رصـد 
کـردن روزانـه وضعیـت خدمـت رسـانی و تعرفه هـای 

آن هـا جـزو وظایـف کاری ماسـت.
وی همچنیـن دربـاره حذف بسـته های شـبانه از سـوی 
اپراتورهـا در بحـران کرونـا کـه نیـاز بـه اینترنت بیشـتر 
از گذشـته اسـت، گفـت: دسـت اپراتورهـا در خصـوص 
تعریـف یـا حـذف بسـته های اینترنتـی یـا مکالمـه باز 

اسـت، قانون گـذار بـرای آن هـا مشـخص نکـرده اسـت 
کـه بایـد چـه بسـته ای را تعریـف یـا حـذف کند.

می کنیـم  توصیـه  مـا  البتـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
کـه در صـورت امـکان و وجـود بسـترهای مـورد نیـاز 
بـرای  بحـران کرونـا  اوضـاع  بـا  متناسـب  بسـته هایی 
مشـترکین خـود تعریـف کننـد امـا الزامـی بـرای ایـن 
مـورد وجـود نـدارد. سـازمان تنظیـم مقررات بـه عنوان 
ناظـر بـرای اپراتورهـا سـقف و کـف تعرفـه معیـن کرده 
اسـت و اگـر آن هـا در ایـن چارچـوب کار کننـد، تخلفی 

نداده انـد. انجـام 
او در ادامـه بـه جزییـات تعرفـه گـذاری بـرای اپراتورها 
پنـج جلسـه  پرداخـت و گفـت: طبـق مصوبـه شـماره 
اینترنـت  تعرفـه  مقـررات  تنظیـم  کمیسـیون   237
اپراتورهـای سـیار را مشـخص کرده ایـم. سـقف تعرفـه 
بـه ازای هـر کیلوبایـت بـرای سـیم کارت هـای دایمـی 
چهـار دهـم ریال اسـت یعنی اگـر مشـترکی از اینترنت 
سـیار اسـتفاده کند و سـیم کارت او دائمی باشـد اپراتور 
می توانـد تـا سـقف تعرفـه، یعنـی بـرای هـر گیگابایت 
مبلغـی معـادل 41 هـزار و 900 تـا 43 هـزار ریـال از 

مشـترک دریافـت کنـد. 
سـازمان  مصوبـه  طبـق  ایـن کـه  بیـان  بـا  قره داغـی 
تنظیـم مقـررات تعرفـه سـقف اینترنت سـیم کارت های 
اعتبـاری ایـن مبلغ بیـش از 6 هزار و 200تومان اسـت، 
بـوده کـه  اپراتورهـا  تعرفـه  ایـن مبلـغ سـقف  افـزود: 
تاکنـون مبلـغ دریافتـی کمتـر از این مقدار بوده اسـت. 

اپراتورهـا تعرفـه کـف مبلـغ ندارنـد و به اسـتناد مصوبه 
249 کمیسـیون تنظیـم مقـررات در مـورد تعرفه هایـی 
کـه کـف مبلـغ در آن هـا لحـاظ نشـده اسـت، می توانـد 
یـک چهاردهـم سـقف تعرفـه، بـرای سـیم کارت هـای 
دائمـی خـود کـه مبلغـی نزدیـک بـه سـه هـزار تومـان 
و بـرای سـیم کارت هـای اعتبـاری مبلـغ چهـار هـزار و 

پانصـد تومـان می شـود اعمـال تخفیـف کنـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه اگـر اپراتورهـا کـف و سـقف 
تخلـف  مـورد  دو  هـر  در  نکننـد  رعایـت  را  تعرفـه 
کرده انـد، افـزود: همچنیـن در ایـن مصوبـه گفته شـده 
اپراتورهـای مسـلط )اپراتورهایـی کـه بیـش از 20درصد 
سـهم بـازار را دارنـد( می تواننـد بـا دریافـت مجـوز از 
سـازمان تنظیـم بـه مبلـغ نهایـی خود که چیـزی حدود 
سـه هـزار تومـان )مبلـغ دقیـق 29 هـزار و 960ریـال( 
اسـت نیـز 20 درصـد تخفیـف اعمـال کننـد. هـر اپراتور 
در سـال می توانـد هشـت مرتبـه بـرای پنـج بسـته از 

سـازمان تنظیـم مقـررات مجـوز دریافـت کنـد.
کننـده  مصـرف  حقـوق  از  حفاظـت  دفتـر  کل  مدیـر 
تصریـح کـرد: بـا اعمـال ایـن تخفیـف کـف تعرفـه مـا 
دو  دائمـی  اینترنـت سـیم کارت های  بـرای هـر گیـگ 
هـزار و 400 تومـان و بـرای اعتباری ها نزدیک سـه هزار 
و 800 تومـان اسـت. اپراتورهـای دیگـر ماننـد رایتل که 
اپراتـور غیـر مسـلط بـه حسـاب می آینـد می توانند این 
تخفیـف را تـا 40 درصـد هـم اعمـال کننـد کـه عـدد به 
دسـت آمـده می شـود تقریبـا بـه 1800 تومـان می رسـد. 

قائـم مقـام سـازمان امـور عشـایر ایـران گفت: بـا توجه بـه نام گذاری امسـال 
توسـط رهبـر معظـم انقـالب و تاکیـد رییس جمهـوری، هفـت طـرح و برنامه 
تدویـن شـده بـرای عشـایر مطابـق بـا "جهـش تولیـد" در اولویت قـرار گرفته 

است.
بـه گـزارش یکشـنبه سـازمان امور عشـایر ایـران، »شـاهپور عالئی مقـدم« در 
اولیـن نشسـت بررسـی جهش تولیـد در مناطـق عشـایری افـزود: باتوجه به 
34 میلیـون هکتـار مرتعـی کـه در سـطح کشـور در اختیـار عشـایر اسـت می 
توانیـم مدیریـت ایـن مراتـع را بـه خود عشـایر در راسـتای حفـظ آن و تامین 

امنیـت غذایی کشـور واگـذار کنیم.
وی اظهارداشـت: یکـی از موضوعاتـی کـه در تنوع بخشـی به تولیدات عشـایر 
کمتـر بـه آن توجـه شـده موضوع گیاهان داروئی اسـت که می توانیم در سـال 

جهـش تولیـد در زمینه جمـع آوری و کشـت آن اقدام کنیم.
قائـم مقام سـازمان امور عشـایر ایـران با بیان اینکـه ارگانیک ترین محصوالت 
کشـور در بخـش عشـایری تولیـد مـی شـود، تصریح کـرد: در راسـتای تحقق 
شـعار امسـال، سـند راهبردی توسـعه بخش عشـایری را با توجه به برنامه ها 

و قوانیـن باالدسـتی تبیین و تدوین می شـود.
عالئـی مقـدم ادامـه داد: در این زمینـه تجربه داریم و برنامـه های مختلفی را 
تدویـن و کار کـرده ایـم کـه یکـی از این برنامه هـا طرح هـای هفت گانه برای 

ایجاد اشـتغال و تنوع در تولیدات عشـایر اسـت.
وی گفـت: توجـه بـه صنایع دسـتی عشـایر، تولیـدات زنان عشـایری، تکمیل 
زنجیره تولید لبنیات و جمع آوری و تولید پشـم دام در مناطق عشـایری، می 

تواند در سـال جهش تولید در اقتصاد عشـایر بسـیار موثر باشـد.
براسـاس ایـن گـزارش، مقرر شـد سـتاد یا کمیته "جهـش تولید" در سـازمان 
امـور عشـایر بـرای تدویـن برنامه هـای ایـن سـازمان در راسـتای برنامه های 
اعالمـی از سـوی وزارت جهـاد کشـاورزی، تشـکیل و تـا 10 روز آینـده اولویـت 
هـای جهـش تولیـد در مناطـق عشـایری تبییـن و بـه امور عشـایر اسـتان ها 

اعـالم شـود تـا بتواننـد برنامـه هـای خـود را در این راسـتا راهبـری کنند.  

کــرد:  پیش بینــی  ایــران  فضایــی  ســازمان 
ــن  ــر فروردی ــای ســنگین در کشــور در اواخ بارش ه
مــاه جــاری رخ خواهــد داد. ایــن پیــش بینــی 
بــا اســتفاده از داده هــای ماهــواره ای بدســت آمــده 

ــت. اس
ــان،  ــم شناس ــالم اقلی ــر اع ــا، بناب ــزارش ایلن ــه گ ب
تغییــرات اقلیمــی و گرمایــش زمیــن بــر اقلیــم 
ــرده  ــر ک ــم ت ــی نظ ــته و آن را ب ــر گذاش ــران اث ای
اســت، بطوریکــه بررســی داده هــای آمــاری نشــان 
مــی دهــد شــدت بــارش هــا و وقــوع ســیالب هــا 
در ایــران، بیشــتر و فواصــل وقــوع آن هــا در ســال 

ــر شــده اســت. ــر کمت ــای اخی ه
ــن  ــای سراســری در فروردی ــارش ه ــال ب ــرای مث ب
مــاه 1399 در ایــران حتــی در زمســتان نیــز رخ 

ــت. ــداده اس ن
ــران  ــی ای ــازمان فضای ــنجش از دور س ــت س معاون

و   TRMM ماهــواره  هــای  داده  از  اســتفاده  بــا 
 ،)GPM( ســنجش میــزان بــارش هــای جهانــی
ــد روز اخیــر  ــارش هــای تجمعــی در چن وضعیــت ب
ــش  ــاس پی ــن اس ــر ای ــت. ب ــرده اس ــی ک را بررس
بینــی مــی شــود کــه هفتــه آخــر فروردیــن و اوایــل 
اردیبهشــت مــاه بــارش هــای ســنگین همچنــان در 

ــد. ــه یاب ــاط کشــور ادام ــب نق اغل
میــزان بــارش هــای تجمعــی در اغلــب نقــاط کشــور 

در تاریــخ 21 فروردیــن 99
ــا اســتفاده از داده هــای هواشناســی ماهــواره ای،  ب
تــوده   آینــده  روزهــای  در  می شــود  پیش بینــی 
هــوای بســیار قــوی از فــراز دریــای مازنــدران عبــور 
کــرده و ســرمای هــوای منطقــه ســیبری را وارد 
ایــران کنــد و همزمــان تــوده  هــوای قــوی مرطــوب 
مدیترانــه ای کــه رطوبــت بســیار بــاالی دریــای 
ــود  ــران ش ــز وارد ای ــود دارد، نی ــراه خ ــرخ را هم س

کــه دمــای هــوا را بــه شــدت کاهــش داده و باعــث 
از  بخش هایــی  در  ســنگین  بــرف  بارش هــای 
ایــران از جملــه ارتفاعــات البــرز مرکــزی و زاگــرس 

. می شــود
ــز  ــور نی ــی کش ــای جنوب ــتان  ه ــه اس ــرما ب ــن س ای
ــش  ــدت کاه ــه ش ــوا را ب ــای ه ــرده و دم ــوذ ک نف
ــن  ــد در ای ــا می توان ــش دم ــن کاه ــد داد. ای خواه
مناطــق باعــث ســرمازدگی شــکوفه  هــا و بــروز 

ــود. ــاورزی ش ــوالت کش ــه محص ــارات ب خس
ــای  ــارش ه ــواره ای ب ــه ماه ــال نقش ــن ح در همی
روزانــه فروردیــن نیــز در پرتــال ســنجش از دور 
ــا  ــت. ب ــده اس ــر ش ــران منتش ــی ای ــازمان فضای س
ــواره  ــر ماه ــی از تصاوی ــات دریافت ــه اطالع ــه ب توج
ــتان های  ــه اس ــوط ب ــارش مرب ــرخ ب ــر ن ای حداکث
مرکــزی، کهگیلویــه و بویراحمــد، ســمنان، خراســان 

ــت.  ــوی اس ــان رض ــی و خراس جنوب
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طرحی که تا هوشمند شدن فاصله دارد
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در حالی آغاز شد که نگرانی ها از حضور مردم در خیابا ن رو به افزایش است
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کسبه کم ریسک راهی مغازه های خود شدند، نگرانی کارشناسان بهداشت افزایش یافت

روز گذشـته روحانـی در سـتاد ملـی مبارزه 
کرونـا اعـالم کـرد کـه در تهـران از شـنبه 
کسـب و کارهـای کـم ریسـک کار خـود را 
آغـاز خواهنـد کـرد و پـر ریسـک هـا هـم 
برنامه ریـزی کار خـود  و  مطالعـه  از  بعـد 
را شـروع می کننـد. خبـری کـه در ادامـه 
کـرح فاصلـه اجتماعـی هوشـمند اعـالم 
شـده اسـت. در اسـتان ها امـا از اول هفته 
جـاری این طرح آغاز شـده اسـت. طرحی 
کـه بـه نظـر می آیـد توجـه بیشـتری بـه 
مسـائل اقتصـادی دارد تا سـالمت جامعه. 
بـر اسـاس فاصلـه گـذاری اجتماعـی قرار 

بـود فاصلـه یک و نیـم متری تـا دومتری 
بیـن افراد حفظ شـود. طـرح فاصله گذاری 
فاصله گـذاری  بـه جـای  اخیـرا  هوشـمند 
اجتماعـی )یا فیزیکی( بـرای مهار اپیدمی 
کرونـا آغـاز شـده اسـت. ایـن طـرح بنـا 
دارد بـه صـورت تدریجـی شـرایطی بـرای 
بازگشـت جامعه به شـرایط عادی را فراهم 

سازد.
اسـت کـه  اینجـا  سـوال  بسـیاری  بـرای 
ایـن مفهـوم جدید کـه تفاوتش بـا فاصله 
گذاری اجتماعی یک پسـوند »هوشـمند« 
اسـت دقیقـا بـه چـه معنـا اسـت؟ منظور 
اسـت  ایـن  هوشـمند  فاصلـه گـذاری  از 
کـه بـه جـای آنکـه همـه مـردم ملـزم بـه 
رعایـت فاصلـه بـا باقـی افـراد باشـند تنها 

افـراد درگیـر بـا مشـاغل در معـرض خطـر 
بـه رونـد گذشـته خـود ادامه دهنـد و گروه 
هـای جمعیتـی کـم خطـر از نظر ابتـال )یا 
در صـورت ابتـال از نظـر بروز عـوارض جدی 
و مرگ( شناسـایی شده و فعالیتشان آرام 

آرام از سـر گرفتـه شـود.

ثبت نام اصناف به تاخیر افتاد
ابتـدا قـرار بـود کـه صاحبان کسـب و کار به 
سـامانه ای در وزارت بهداشـت مراجعه کنند 
و تعهـدی بدهنـد. امـا پـس از آغـاز ثبـت 
نـام سـایت بـا مشـکل روبـرو شـد. حـاال 
رییـس جمهـور اعـالم کـرد که اصنـاف عال 
به کار مشـغول باشـند و تـا آخر هفته ثبت 
نـام کننـد. روحانی صبح دیـروز گفت:»هر 
کسـب و کار کم ریسـکی که قرار اسـت کار 

خـود را شـروع کند بایـد کدی را از سـامانه 
مـورد نظـر وزارت بهداشـت دریافـت کنـد 
و امـروز هـم مـی گوییـم آنانـی کـه هنـوز 
فرصـت نکردنـد بـه ایـن سـامانه متصـل 
شـوند در همین یکـی دو روز آینده این کار 

را انجـام دهند.«

پر ریسک ها بررسی می شوند
روحانـی همچنیـن وعـده داد کـه مشـاغل 
پرریسـک را بررسـی می کننـد و برایشـان 
طـرح و برنامـه ای جـدا اعـالم می شـود. او 
گفت:»قرار اسـت برای کسـب و کارهای پر 
ریسـک هم در دولت تصمیم گیری شـود، 
بـا پروتکل هـا این کار هم در زمان مناسـب 
انجـام خواهـد شـد. در مـورد تهـران هم از 
شـنبه کسـب و کارهای کم ریسک کار خود 
را آغـاز خواهنـد کـرد و پـر ریسـک هـا هم 
بعـد از مطالعـه و برنامه ریـزی کار خـود را 

می کنند.« شـروع 

نگرانی در استان ها
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در کهگیلویـه و 
از مدیریـت  بویراحمـد اگرچـه نمونـه ای 
موفـق در زمـان بحـران اسـت امـا شـروع 
طـرح فاصلـه گـذاری هوشـمند اجتماعـی 
باعث نگرانی برخی از مردم و مسـئوالن در 
مـورد مـوج دوم همه گیری در این اسـتان 

است. شـده 
آمـار ابتـال به ویـروس کرونا در این اسـتان 
اگرچـه کـم تعداد اسـت اما سـیر صعودی 
مـوج  نگـران  همچنـان  مسـئوالن  و  دارد 
دیگـری از شـیوع ایـن بیمـاری در صـورت 
کمرنـگ شـدن مشـارکت هـای مردمی با 
بازگشـایی بازارها و فعالیت های اقتصادی 

. هستند
اسـتاندار گیـالن هـم بـا نگرانـی از شـیوع 
مجـدد ویـروس در مـوج دوم احتمالـی با 

یـادآوری اینکـه محیط پیرامونـی همچنان 
آلوده به ویروس اسـت و بایـد از ترددهای 
غیرضـروری پرهیز شـود خبـر از آغاز طرح 
جدید در این اسـتان داده اسـت و گفته که 
ممنوعیـت تـردد درون اسـتانی لغـو شـده 
اسـت و همچنیـن توصیه کرده کـه اصناف 
در سـامانه مزارت بهداشـت ثبـت نام کنند.
اسـتان کرمـان هـم کـه در مـوارد پیـش از 
ایـن محدودیت هایـی بیشـتر از مصوبـات 
سـتاد ملـی وضـع کـرده بـود حـاال تـن به 
تصمیم هـای پایتخت نشـینان داده اسـت. 
اسـتاندار کرمـان فعالیت اصنـاف کم خطر 
را از ابتـدا هفتـه مجـاز اعـالم کرده اسـت و 
ادارات بـا دو سـوم نیروهای خود مشـغول 
بـه فعالیت هسـتند. همچنین این اسـتان 
بـا  را  شـده  تعطیـل  معـادن  معدنـی کار 
اولویـت معـادن روبـاز از امروز مجـاز اعالم 

اسـت. کرده 

تصاویر نگران کننده 
در فضای مجازی

صاحبـان کسـب وکار از رفـع ممنوعیت هـا 
راضـی بـه نظر می رسـند. تصاویر شـاهدان 
نگرانـی  هـم حـاوی  از خیابان هـا  عینـی 

اسـت. در حالـی که در بیشـتر اسـتان ها با 
ثابـت شـدن نمـودار مبتالیـان بـه بیمـاری 
شـاهد رونـد نزولی نسـبی بودیـم اما پس 
از ایـن تصمیـم دولـت نگرانی هـا از صعود 
نمـودار ابتـال بیشـتر شـده اسـت. پخـش 
تصاویـری از حضور مردم در وسـایل حمل 
و نقـل عمومـی نگرانی را بیشـتر هـم کرده 
اسـت. تـا جایی کـه روحانـی روز گذشـته 
از وعـده کمـک بـه شـهرداری ها خبـر داد. 
رییـس جمهور خطـاب به شـهرداران گفت: 
»در شـهرها هم باید راننده ها از دسـتکش 
و ماسـک اسـتفاده کننـد و مسـافران هـم 
بایـد بـه انـدازه صندلی هـا سـوار شـوند نه 
بیشـتر از آن و ایـن کاری اسـت کـه انجام 
خواهد شـد، امـا در تهران ما وسـایل نقلیه 
عمومـی کـم داریـم و از مـردم می خواهیم 
که از ماشـین شـخصی و آژانس یا اسـنپ 
اسـتفاده کننـد. مـا االن در تهـران اتوبـوس 
کـم داریـم در تهـران 500 و در کل کشـور به 
1500 اتوبـوس نیـاز داریم که اگر شـهرداری 
هـا ظـرف مـاه اردیبهشـت تا پایـان آن ماه 
ایـن میزان را آماده کنند، ما در اقسـاط اول 

بـه آنـان کمک خواهیـم کرد.«

ته
نک

نیاز به بگیر و ببند نیست
روحانـی بـرای توجیه طرح جدید سـتاد ملی مبـارزه با کرونا 
بـه آمـاری اشـاره داشـت کـه گویـا فقـط در اختیـار وی قرار 
گرفتـه اسـت. رییس جمهور با بیـان اینکه زمانی کـه ما هیچ 
الـزام و اجبار و سـخت گیری نداشـتیم با زمانی کـه این کارها 
را انجـام دادیـم تفاوت عمیقی در رفتار مـردم ندیدیم، گفت: 
در ایـن زمینـه آماری ارائه شـد که نشـان مـی داد در این دو 
بـازه زمانی مردم رفتارهای مشـابهی داشـته اند و این نشـان 
می دهـد کـه آنچـه کـه با زبـان به مـردم مـا گفته میشـود را 
رعایـت می کننـد و در ایـن زمینه نیـاز به بگیر و ببند نیسـت 
کـه ایـن نشـان از فرهنگ بـاالی مـردم مـا دارد و آمـار ارائه 

شـده در ایـن زمینـه واقعًا خـوب و قابل توجـه بود.«

آغاز توزیع کاالهای اساسی برای تنظیم بازار ماه رمضانپیام خبر
ستاد تنظیم بازار از آغاز توزیع 200 هزار تن کاالی اساسی برای تنظیم بازار ماه رمضان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر 
اینکــه امنیــت غذایــی یکــی از مهمتریــن 
بخش هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت 
گفت: وزارت جهاد کشــاورزی دســتاوردها 
و عملکــرد بســیار خوبــی در ایجــاد امنیت 
ــه  ــن وزارتخان ــی کشــور داشــته و ای غذای
سیاســت های  اجــرای  واقعــی  نمــاد 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــر روز  ــش از ظه ــری پی ــحاق جهانگی اس
)یکشــنبه( در مراســم معارفــه وزیــر 

ــه  ــا اشــاره ب ــاد کشــاورزی، ب ــد جه جدی
اهمیــت اقدامــات و فعالیــت هــای ایــن 
ــی  ــچ حکومت ــرد: هی ــار ک ــه اظه وزارتخان
نمــی توانــد نســبت بــه بخش کشــاورزی 
ــی  ــد م ــور کن ــد و تص ــاوت باش ــی تف ب
توانــد نیازهــای جامعــه خــود را از دیگــر 
کشــورها تأمیــن کند.معــاون اول رییــس 
جمهــور افــزود: جمهــوری اســالمی ایــران 
نیــز بــه طریــق اولــی نمــی توانــد نســبت 
بــه بخــش کشــاورزی بــی تفــاوت باشــد؛ 

چــرا کــه مســئولیت امنیــت غذایــی 
کشــور بــر عهــده ایــن بخــش اســت. مــا 
کشــور پرجمعیــت و بــا اهداف مشــخص 
و بلنــد هســتیم و مهمتریــن مســأله این 
اســت کــه امنیــت غذایــی کشــور تــا حــد 
زیــادی تأمیــن شــود و از ناحیــه غــذای 
مــردم بــا فشــارهای سیاســی و آنچنانــی 
علیــه حکومــت و جامعــه مواجه نشــویم.
جهانگیــری تصریــح کــرد: برای حــل این 
چالــش هــا حتمــًا یکــی از بخــش هایــی 
کــه بســیار تعییــن کننــده اســت بخــش 
ــد  ــه 19 درص ــرا ک ــت؛ چ ــاورزی اس کش
ــون  ــار میلی ــادل چه ــور مع ــتغال کش اش
ــال  ــش فع ــن بخ ــغلی در ای ــت ش فرص

اســت.

سیاه نمایی ها مانع اطالع مردم 
از دستاوردهای دولت شده است

با این شرایط در ماه رمضان هم 
اجتماعاتی نداریم

رییس جمهــور گفــت: در مــورد تهــران از شــنبه کســب و کارهــای کم ریســک کار 
خــود را آغــاز خواهنــد کــرد و پــر ریســک هــا هــم بعــد از مطالعــه و برنامه ریزی 
کار خــود را شــروع می کننــد. حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی در 
جلســه ســتاد مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــا، بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامه های 
فاصلــه گــذاری هوشــمند شــروع کســب و کار هوشــمند در تهــران اســت، گفــت: 
هــر کســب و کار کــم ریســکی کــه قــرار اســت کار خــود را شــروع کنــد بایــد 
کــدی را از ســامانه مــورد نظــر وزارت بهداشــت دریافــت کنــد و امــروز هــم مــی 
گوییــم آنانــی کــه هنــوز فرصــت نکردنــد بــه ایــن ســامانه متصــل شــوند در 
ــی  ــزود: امتیازهای ــد.وی اف ــن کار را انجــام دهن ــده ای ــن یکــی دو روز آین همی
بــرای کســب و کارهایــی کــه در ایــن زمینــه فعــال باشــند در نظــر گرفتیــم تــا 
مــردم هــم بداننــد کــدام کســب و کارهــا بیشــتر بــرای ســالمت جامعــه تــالش 
کردند.روحانــی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت بــرای کســب و کارهــای پــر ریســک 
هــم در دولــت تصمیــم گیــری شــود، اظهــار کــرد: بــا پروتکل هــا ایــن کار هــم 
در زمــان مناســب انجــام خواهــد شــد. در مــورد تهــران هــم از شــنبه کســب و 
کارهــای کــم ریســک کار خــود را آغــاز خواهنــد کــرد و پــر ریســک هــا هــم بعــد 

ــد. ــزی کار خــود را شــروع می کنن از مطالعــه و برنامه ری

اقتصاددولت

بازار سرمایه هوشمند در دستور کار وزارت اقتصادمیانگین حقوق کارکنان ۵.۴ میلیون شد
بـــا افزایـــش متوســـط 15 
درصـــدی حقـــوق کارکنـــان 
ــن  ــاری، میانگیـ ــال جـ در سـ
ــدود 5.4  ــه حـ ــوق کل بـ حقـ
ـــش  ـــنا، افزای ـــزارش ایس ـــد.به گ ـــان می رس ـــون توم میلی
متوســـط 15 درصـــدی حقـــوق کارکنـــان را دولـــت در 
قالـــب الیحـــه بودجـــه بـــه مجلـــس بـــرد، امـــا در جریـــان 
ـــد  بررســـی در کمیســـیون تلفیـــق، تصویـــب شـــد کـــه بای
حقـــوق دریافتـــی کارکنـــان به گونـــه ای باشـــد کـــه بـــه 
ـــود.  ـــت نش ـــان پرداخ ـــون توم ـــر از 2.8 میلی کســـی کمت
ـــدی  ـــط 15 درص ـــد متوس ـــت رش ـــاس دول ـــن اس ـــر ای ب
حقـــوق را در ســـال جـــاری در دســـتور کار دارد و حداقـــل 

ــته  ــال گذشـ ــون در سـ ــدود 1.5 میلیـ ــی از حـ دریافتـ
ـــت  ـــی اس ـــید.این در حال ـــان رس ـــون توم ـــه 2.8 میلی ب
کـــه بررســـی تغییـــرات پرداختـــی حقـــوق شـــاغالن 
نشـــان می دهـــد کـــه میانگیـــن حقـــوق کل آنهـــا 
از 4.7 میلیـــون در ســـال گذشـــته بـــه 5.4 میلیـــون 
تومـــان رســـیده کـــه رشـــد حـــدود 700 هـــزار تومانـــی 
ـــاه ســـال  ـــن م ـــان از فروردی ـــوق کارکن دارد. افزایـــش حق
ــال و در  ــه اعمـ ــون بودجـ ــاس قانـ ــر اسـ ــاری و بـ جـ
ـــال  ـــان در س ـــوق کارکن ـــرد. حق ـــرار می گی ـــتور کار ق دس
ـــان و  ـــزار توم ـــا 400 ه ـــان ت ـــورت یکس ـــه ص ـــته ب گذش

حداکثـــر تـــا 10 درصـــد افزایـــش پیـــدا کـــرده بـــود.

وزیـــر امـــور اقتصـــادی و 
ســـرمایه  بـــازار  دارایـــی 
نهـــاد  شـــفاف ترین  را 
و  دانســـت  اقتصـــادی 
گفـــت: اقدامـــات موثـــر و ارزشـــمندی در راســـتای 
ــت و  ــده اسـ ــام شـ ــاد انجـ ــردن اقتصـ ــی کـ مردمـ
ــمند در  ــرمایه هوشـ ــازار سـ ــز بـ ــده نیـ ــرای آینـ بـ

دارد. قـــرار  اقتصـــاد  وزارت  کار  دســـتور 
ــازار  ــری بـ ــگاه خبـ ــنبه پایـ ــزارش روز یکشـ ــه گـ بـ
ــروز  ــح امـ ــند صبـ ــاد دژپسـ ــران، فرهـ ــرمایه ایـ سـ
در مراســـم تکریـــم »شـــاپور محمـــدی« و معارفـــه 
ــادار در  ــورس اوراق بهـ ــازمان بـ ــد سـ رییـــس جدیـ

ـــروز  ـــازار ســـرمایه ام ـــار داشـــت: ب وزارت اقتصـــاد اظه
ــوان  ــه عنـ ــوان بـ ــه می تـ ــیده کـ ــی رسـ ــه مراحلـ بـ
ـــه  ـــور ب ـــاد کش ـــی اقتص ـــن مال ـــت در تامی ـــال نخس ب

آن امیـــد بســـت.
ـــازار  ـــهم ب ـــون س ـــم اکن ـــه داد: ه ـــاد ادام ـــر اقتص وزی
ـــارم  ـــک چه ـــه ی ـــی اقتصـــاد ب ـــن مال ســـرمایه در تامی
افزایـــش یافتـــه و البتـــه هنـــوز امـــکان رشـــد دارد 
ــرمایه و  ــازار سـ ــای بـ ــه ظرفیت هـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ــا  ــل تـ ــار را حداقـ ــن آمـ ــوان ایـ ــر الزم، می تـ تدبیـ
ــن  ــه ایـ ــژه اینکـ ــه ویـ ــد افزایـــش داد؛ بـ 50 درصـ
بـــازار پتانســـیل بســـیار خوبـــی در مردمـــی کـــردن 

ــاد دارد. اقتصـ

سنا
 ای

س:
عک

بهزیستیسالمت

آلودگی ۴۵ مرکز بهزیستی به کرونادرمان پالسمایی کرونا، رایگان است

بـا اعـالم خبـر نهایـی شـدن گام هـای جدیـد 
بـه  مبتـال  بیمـاران  درمـان  زمینـه  در  ایـران 
ویـروس کرونا به وسـیله پالسـما، در روزهای 
گذشـته شـایعاتی در فضـای مجـازی مطرح 
شـده مبنـی بـر گـران بـودن ایـن درمـان و 
خـاص بـودن بیمـاران دریافـت کننـده پالسـما؛ موضوعـی کـه عضـو 
اتـاق بازرگانـی تهـران و یکـی از پایه گـذاران پالسـمادرمانی کرونـا، 

آنـرا تکذیـب می کنـد.
 بـا توجـه بـه سـابقه قابـل قبـول ایـران در حوزه درمـان با اسـتفاده 
از پالسـما کـه نـام کشـور را در میان پنج کشـور نخسـت دنیـا در این 
عرصـه قـرار داده اسـت، پـس از ورود ویروس کرونا بـه ایران، تیمی 
تحقیقاتـی کار خـود را برای اسـتفاده از روش پالسـمادرمانی بیماران 
مبتـال بـه کرونـا آغـاز کـرد. موضوعی که بـه نظر می رسـد در گام های 

نخسـت نتیجه بخـش بوده اسـت.
ایـن تیـم تحقیقاتـی ابتـدا پالسـمای بیمـاران بهبـود یافتـه از کرونا 
را دریافـت کـرده و سـپس بـه تعـدادی از مبتالیـان تزریق کـرده که 

براسـاس آمـار ارائـه شـده، موفقیت چشـمگیری در بهبـود حال این 
بیماران داشـته اسـت. بر این اسـاس در گام نخسـت 12 بیمار و در 
گام بعـد 200 بیمـار، پالسـما دریافـت کردنـد که بخـش قابل توجهی 
از آنهـا بعـد از ایـن تزریـق با سـرعت بیشـتری رونـد بهبـودی را پی 
گرفته انـد.در ایـن شـرایط در روزهـای گذشـته، شـایعاتی در فضـای 
مجـازی مطرح شـد مبنـی بر اینکه این روش درمانـی تنها در اختیار 
تعـدادی از مسـئولین و مقامـات ایرانـی قرار گرفته و مـردم عادی از 
دسترسـی بـه آن محـروم هسـتند و همچنین به دلیـل هزینه باالی 
ایـن درمـان، بسـیاری از مـردم توانایـی تقبـل هزینه هـای آنـرا نیـز 
ندارنـد؛ موضوعـی کـه ناصر ریاحی - عضـو اتاق بازرگانـی تهران - و 
یکـی از پایه گـذاران ایـن روش درمانـی بـرای کرونا در ایـران؛ آنرا رد 
می کنـد. او در گفت وگـو بـا ایسـنا، تصریـح کـرد: ایـن روش درمانی 
)پالسـمادرمانی( تاکنـون بـه طـور کامـل رایـگان بـوده و هزینه های 
آن را بخـش خصوصـی حامـی طـرح پرداخـت کرده انـد. از ایـن رو 
مطـرح شـدن ایـن مسـئله که درمـان کرونا به وسـیله پالسـما، گران 

قیمـت اسـت، بـه هیچ عنـوان صحـت ندارد.

ضمـن  بهزیسـتی  سـازمان  رییـس 
جهـت  شـده  انجـام  اقدامـات  تشـریح 
ایـن  تابعـه  مراکـز  در  بـا کرونـا  مقابلـه 
آلودگـی 45  از  سـازمان، در عیـن حـال 
مرکـز تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی 
بـه کروناویـروس و جـان باختـن 55 تـن بـه ایـن دلیـل، خبـر داد.
 دکتـر وحیـد قبـادی دانـا در ارتبـاط ویدئـو کنفرانسـی بـا خبرنگاران 
از محـل وزارت بهداشـت، بـا اشـاره بـه اینکـه اقدامـات مقابلـه ای 
سـازمان بهزیسـتی بـرای کنتـرل ویـروس کرونا از 5 بهمـن ماه آغاز 
شـده اسـت، گفـت: البتـه الزم اسـت از 30 هـزار نفـر از مـددکاران، 
پرسـتاران و ... که در بیش از 2500 مرکز شـبانه روزی فعال هسـتند 
و همچنیـن از 21 هـزار پرسـنل زحمت کش سـازمان تشـکر کنم.وی 
افـزود: خوشـبختانه بـا کمـک وزارت بهداشـت تا کنون هیـچ معلول 
ذهنـی و سـالمند وجود نداشـته اسـت که بـه بیمارسـتان ها مراجعه 
کنـد و خدمـات مناسـب بـه او ارائـه نشـود. قبـادی دانـا در ادامـه 
سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس آمـار، احتمـال ابتالی 
سـالمندان از سـایرین 5.3 بیشـتر اسـت، گفـت: طبـق بررسـی های 

صـورت گرفتـه از 2531 مرکـز شـبانه روزی بهزیسـتی تـا کنـون 45 
مرکـز آلـوده شـده اند کـه 1.7 مراکـز کل کشـور را تشـکیل می دهنـد. 
متاسـفانه تـا کنـون 55 نفـر در مراکـز مـا بـر اثر ابتـال بـه کرونا جان 
خـود را از دسـت داده انـد؛ بـه شـکلی کـه 1.2 درصـد ایـن افـراد را 
تشـکیل می دهنـد کـه 71 درصـد آنـان سن شـان بیـش از 70 سـال 
گـزارش شـده اسـت.وی گفـت: بطـور ویـژه در مراکـز سـالمندان و 
معلـوالن 30 مرکـز آلـوده بـه ایـن بیمـاری داریـم. همچنیـن از 10 
هـزار کـودک بـی سرپرسـت تـا کنون هیـچ مـوردی از فـوت گزارش 
نشـده اسـت. قبـادی دانـا در پاسـخ به سـوالی در خصوص شـرایط 
فرزندخواندگـی در شـرایط کنونـی اظهـار کـرد: پیش از این قـرار بود 
تـا در اسـفند ماه سـال 98 سـامانه ملـی فرزندخواندگـی را رونمایی 
کنیـم کـه متاسـفانه بـه دلیـل وقایـع پیـش آمـده ایـن امـر محقق 
نشـد. اکنـون نیـز از آنجایی که پروسـه فرزندخواندگـی دارای مراحل 
طوالنـی اسـت، فعـال بـا توجه به شـیوع کرونـا این امر متوقف شـده 
اسـت. البتـه مـا ایـن آمادگـی را داریـم تـا بـه محـض غلبه بـر این 
ویـروس بـا رونمایـی از سـامانه فرزندخواندگـی به روال بـاز گردیم.

سـخنگوی وزارت بهداشـت از شناسـایی 1657 مـورد جدیـد 
کروناویـروس در کشـور طـی 24 سـاعت گذشـته خبـر داد.

 دکتـر کیانـوش جهانپـور گفت: تـا روز  24 فروردیـن 1399 و 
بـر اسـاس معیارهـای قطعی تشـخیصی 1657 بیمـار جدید 
مبتـال به کووید19 در کشـور شناسـایی شـد. بـا در نظر گرفتن 
مـوارد جدیـد، مجمـوع بیمـاران کووید19 در کشـور بـه 71686 
نفـر رسـید.وی با اشـاره به کاهش نسـبی در رونـد فوتی های 
ایـن بیمـاری، گفـت: متاسـفانه در طول 24 سـاعت گذشـته، 

117 بیمـار کوویـد19 جان خـود را از دسـت دادند.

برخی از بانک ها اقسـاط برداشت شده تسهیالت قرض الحسنه 
اسـفندماه را بـه حسـاب تسـهیالت گیرندگان عـودت داده اند و 
بانـک مرکـزی بانک هـا را مکلـف کـرده تـا سیسـتم خـودکار 
برداشـت اقسـاط بـرای فروردین و اردیبهشـت را اصـالح کنند، 
اما مشـخص نیسـت که سایر بانک ها نیز اقسـاط اسفندماه را 
عـودت می دهنـد یـا این اقـدام فقـط در برخی بانک هـا انجام 
می شـود؟با شـیوع ویروس کرونا در ایران، بسـیاری از کسـب 
و کارهـا تعطیـل و زیان هایـی بـه فعالیت هـای اقتصـادی و به 
تبـع آن خانوارهـای ایرانـی بـه ویژه افـراد کم بضاعت وارد شـد 
که شـرایط زندگی را برای بخشـی از آنان سـخت کرد.در همین 
راسـتا، بـا توجـه به کاهـش درآمد بخشـی از اقشـار جامعه در 
ایـن مـدت، بانـک مرکـزی با ابـالغ بخش نامـه ای بـه بانک ها 
تاکیـد کـرد کـه برخـی کسـب و کارهـای آسـیب دیده از کرونـا 
می توانند تا اردیبهشـت اقسـاط تسـهیالت کسـب و کار خود را 
به تعویق بیاندازند.همچنین پرداخت اقسـاط تمامی تسهیالت 
قرض الحسـنه پرداخـت شـده از سـوی بانک هـا با تعویق سـه 
ماهـه روبـرو شـد و قرار شـد که اگر فردی در سـه ماه اسـفند، 
فروردین و اردیبهشـت، اقسـاط تسهیالت قرض الحسنه خود را 

پرداخـت نکـرد، از سـوی بانک با مشـکلی مواجه نشـود.   

مدیـر عامـل آبفـای تهـران گفـت: مصـرف آب در تهـران بـه 
حـدود 3 میلیـون متـر مکعب رسـیده اسـت، یعنـی بین 600 
تـا 700 هـزار متـر مکعب افزایـش یافته کـه در تاریخ مصرف 
دربـاره  بختیـاری  اسـت.محمدرضا  بی سـابقه  تهـران  در  آب 
میـزان افزایـش مصـرف آب طـی روزهای اخیر اظهار داشـت: 
در فروردین ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 
26 درصـد افزایـش مصـرف داشـته ایم، رقـم مصـرف آب در 
سـال گذشـته در همین مدت 2 میلیون و 200 تا 2 میلیون و 
300 هـزار متـر مکعب بـود اما اکنون به حـدود 3 میلیون متر 
مکعـب رسـیده اسـت یعنی بیـن 600 تا 700 هـزار متر مکعب 
افزایـش یافتـه کـه در تاریـخ مصـرف آب در تهران بی سـابقه 
اسـت. وی بـا بیـان اینکـه میـزان مصـرف بـه انـدازه روزهای 
گرم سـال شـده اسـت، افزود: البته ما درک می کنیم که این 
رشـد مصـرف بـه دلیل به دلیل بحـث بیماری کرونـا و رعایت 
بهداشـت اسـت، امـا رقـم مصـرف علیرغـم برودت و سـردی 
هـوا معـادل خـرداد و تیـر مـاه سـال های قبـل شـده اسـت.
مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران تصریح کرد: 
از ابتـدا کـه بحـث کرونـا پیـش آمـد میـزان مصرف بـاال رفت 
و تقریبـا هیـچ روزی بـه زیـر 3 میلیـون متر مکعب نرسـیده 
اسـت، یعنـی معادل 20 خـرداد به بعد که هوا گـرم و کولرها را 
روشـن می شـود، مصـرف آب داریم و این بدان معناسـت که 

از ابتـدای اسـفند مـاه وارد پیـک مصرف شـده ایم.

ســخنگوی وزارت بهداشــت از دسترســی بــه تســت 
هــای ســریع کرونــا بــر اســاس شناســایی آنتــی بــادی 
ــا تــالش فنــاوران ایرانــی، در آینــده ای نزدیــک خبــر  ب

داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر کیانــوش جهانپــور در صفحــه 
توییتــر خــود نوشــت:" با تــالش فنــاوران و شــرکت های 
ــزودی تســت شناســایی آنتــی  ــی ب ــان  ایران دانــش بنی
بــادی  کوویــد_19 و تســت ســریع  کرونــا براســاس 

ــود. ــادی، در دســترس خواهــد ب ــی ب شناســایی آنت

۷۱۶۸۶ ابتال به کرونا در 
کشور

بازگشت قسط اسفند 
وام های قرض الحسنه

مصرف آب ۷۰۰ میلیون 
لیتر افزایش یافت

دسترسی به تست سریع 
کرونا؛ به زودی
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای جواد اکبری موسـی آبادی با تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده 
دفتر اسـناد رسـمی 76 رفسـنجان مدعی اسـت که سـند مالکیت سه دانگ 
مشـاع از شـش دانـگ پـالک 1094 فرعـی از 1915 اصلـی واقـع در رفسـنجان بخش 9 
کرمـان کـه جـواد اکبری موسـی آبـادی فرزند عباس صادر و تسـلیم شـده اسـت و به 
علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و لـذا به دسـتور تبصـره یک اصالحـی مـاده 120 آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـالع عموم یـک نوبـت در روزنامـه آگهی تـا چنانچه 
شـخصی مدعـی انجـام معاملـه یا وجود اسـناد مالکیت نـزد خود می باشـد  می تواند 
ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار آگهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد 
در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونی و عـدم واخواهی سـند مالکیت 

المثنـی به نـام مالک صـادر خواهد شـد.م_الف 4549 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ابوالفضل تیموری

اگهی مزایده اموال منقول -_نوبت اول
در خصـوص کالسـه پرونده اجرایی 970774له اقـای رضا امیری علیه اقای امیر 
حسـین رئیسـی اجرای احکام شـعبه دوم دادگستری شهرستان جیرفت در نظر 
دارد، یـک دسـتگاه خـودروی سـواری چری تیگو 5،به رنگ مشـکی مدل سـال 1396ودارای 
شـماره موتـور 022134متعلـق بـه اقای امیر حسـین رئیسـی که بـه مبلـغ 2.700.000.00ریال 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمـان ارزیابـی وتقویـم گردیـده اسـت را از طریـق 
مزایـده بـه بفـروش برسـاند لـذا طالبین خریـد می توانند ضمـن بازدیـد از خـودرو مذکور در 
ادرس،جیرفـت میـدان شـهرداری پارکینـگ سـبزوارظرف مـدت 5روز قبل از برگـزاری مزایده 
وهمچنیـن تـا قبـل از برگـزاری مزایـده 10٪پیشـنهادی طـی یـک فقـره چک تضمین شـده 
در وجه سـپرده دادگسـتری کرمان بـه شـماره شـبا lR100100004059012907640350نزد بانک 
ملـی صـادر وچـک را بـه همـراه مبلـغ پیشـنهادی در پاکـت در بسـته تحویل اجـرای احکام 
نمایند. جلسـه مزایده راس سـاعت 10مورخه چهارشـنبه 99.2.17با حضور نماینده دادسـتان 
منعقـد وبرنـده کسـی خواهد بـود که قیمت باالتری پیشـنهاد داده باشـد وبرنـده مزایده باید 
مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یـک مـاه پـس ار روز برگـزاری مزایـده پرداخـت نمایـد در صورت 

انصـراف برنـده مزایـده ٪10مبلـغ واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد .
اجرای احکام دادگستری شهرستان جیرفت .م الف :3۵

متن آگهی
حســین یاللــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
گان فــوق بــه خواســته مطــرح کــه بــه ایــن 
بــه شــماره پرونــده کالســه  ارجــاع و  شــعبه 
عمومــی  دادگاه   1 شــعبه   9809986420100761
حقوقــی شهرســتان اندیمشــک ثبــت و وقــت 
 10:00 ســاعت   1399/03/10 مــورخ  رســیدگی 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده گان احمــد عنایــت 
الهــی – محمــد علــی عنایــت الهــی و غالمرضــا و 
ــرا –  ــن – میت ــوک – مهی ــکوه و مل ــهناز و ش ش
ــداران و  ــر تحویل ــت و روبخی ــی حکم ــی همگ عل
محمــد عنایــت الهــی- فیــروزه پرویــن درخواســت 
خواهــان در ســامانه آگهــی الکترونیــک قــرار 
گرفتــه اســت تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
از تاریــخ انتشــار آگهــی )درج در ســامانه آگهــی(

بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد. ــر گ در دادگاه حاض
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

2061 شهرستان اندیمشک 

پرندگانمیراث

سقف بازار امین السلطان تهران 
برای دومین بار فروریخت

جمعیت زادآور میش مرغ در بوکان 
مشاهده شد

ریــزش  از  بعــد 
بخشــی از طــاِق بــازار 
در  امین الســلطان 
ــران  ــوی ته ــان مول خیاب
دنبــال  بــه  فروردیــن کــه   22 جمعــه  در 
داد،  رخ  گذشــته  روز  چنــد  بارندگی هــای 
بخــش دیگــری از ســقِف ایــن بــازار نیــز 
شــنبه 23 فروردیــن فــرو ریخت.بــه گــزارش 
ایســنا، بــه دنبــال بارندگــی مســتمر بــاران در 
روزهــای گذشــته، صبــح جمعــه 22 فروردیــن 
ــن  ــدان امی ــازار می ــی ب بخشــی از طــاِق ضرب
ــالع  ــا اط ــه ب ــود ک ــرده ب ــزش ک الســلطان ری
میــراث  بــه  منطقــه  شــهرداری  عوامــل 
ــی  ــراث فرهنگ ــاون می ــران، مع ــی ته فرهنگ
بررســی  را  شــده  وارد  آســیب های  میــزان 

تویزه هــای  از  »یکــی  کــه  کــرد  اعــالم  و 
الســلطان در  امیــن  بــازار  از  ایــن بخــش 
اثــر رطوبــت ناشــی از ســقف، )جمعــه 22 
اســت.«مرتضی  ریــزش کــرده  فروردیــن( 
فرهنگــی  میــراث  معــاون   - ادیــب زاده 
اســتان تهــران - حتــی بعــد بازدیــد از ســقِف 
ریختــه شــده در بــازار امیــن الســلطان اعــالم 
ــه  ــهرداری ناحی ــا ش ــد ت ــرار ش ــه »ق ــرد ک ک
ایمــن  ضمــن  تهــران،   12 منطقــه  چهــار 
ــکان  ــزی، مال ــت فل ــا داربس ــذر ب ــازی گ س
ــش،  ــن بخ ــون ای ــای پیرام ــبه واحده و کس
ــی در  ــراث فرهنگ ــان می ــارت کارشناس ــا نظ ب
اســرع وقــت نســبت بــه عایــق بنــدی پشــت 
ــد. ــدام کنن ــده اق ــیب دی ــزه آس ــام  و توی ب

حفاظــت  اداره  رییــس 
بــوکان  زیســت  محیــط 
زادآور  جمعیــت  گفــت: 
النه ســازی  و  میش مــرغ 
اصلی تریــن  در  محافظت شــده  پرنــده  ایــن 
ــن  ــوتاو« ای ــت »س ــه در دش ــور ک ــتگاه کش زیس
شهرســتان قــرار دارد، مشــاهده شــد.»آوات بازیار« 
ــا  ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــنبه در گفت وگ روز یکش
تاکیــد بــر اهمیــت بقــای نســل ایــن پرنــده نــادر 
ــان  ــرواز جه ــه پ ــادر ب ــده ق ــه ســنگین ترین پرن ک
ــن  ــه از ای ــت: 26 قطع ــار داش ــه، اظه ــب گرفت لق
پرنــده بالــغ در دســته 11، 10 و پنج تایــی طــی ســه 
ــت گشــت و کنتــرل در مناطــق پراکنــش ایــن  نوب
ــی«  ــتای »بوگه بس ــه روس ــوری از جمل ــه جان گون
و دشــت »ســوتاو حمامیــان« و دیگــر مناطــق 

زندگــی ایــن پرنــده مشــاهده شــده اســت.وی بــا 
بیــان اینکــه دشــت »ســوتاو حمامیــان« مهمتریــن 
زیســتگاه دایمــی جمعیــت زمســتان گذران و زادآور 
ــه  ــه شــمار مــی رود، اضاف ــده در کشــور ب ــن پرن ای
کــرد: اگــر تمهیــدات اساســی و علمــی بــا پشــتوانه 
ــیده  ــمند اندیش ــده ارزش ــن پرن ــرای ای ــی ب اجرای
ماننــد گونه هــای  بــه  مبهمــی  آینــده  نشــود، 
شــاخص کشــوری دیگــر بــرای میش مــرغ در 
انتظــار خواهــد بــود. وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت 
ــوکان،  ــت زادآور در ب ــن جمعی ــه آوری ای ــه جوج ب
ــران  ــا ارزش در ای ــه ب ــن گون ــت ای ــزود: جمعی اف
بیــن 25 تــا 35 قطعــه تخمیــن زده می شــود 
کــه بــه لحــاظ اکولوژیکــی بــه معنــای بــه صــدا در 
آمــدن زنــگ خطــر انقــراض ایــن گونــه نــادر اســت.

 پیام
 میراث

موجودی مخازن سدهای کشور به 3۴.۸ میلیارد متر مکعب رسید
موجودی آب مخازن سدهای کشور تا 22 فروردین ماه به 34.8 میلیارد متر مکعب رسید. براساس گزارش تازه شرکت مدیریت 
منابع آب ایران موجودی آب سدهای کشور در دوره زمانی ابتدای سال آبی جاری )مهرماه 98( تا 22 فروردین نسبت به مدت 

مشابه پارسال 10 درصد کاهش دارد.

سنا
 ای

س:
عک

 مدیـرکل موزه هـای وزارت میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری از ضـرر 50 تـا60 میلیـارد تومانـی موزه هـای 

دولتـی در دوران شـیوع ویـروس کرونـا خبـر داد.
بـا شـیوع کرونـا در ایـران هماننـد دیگـر کشـورها موزه هـا و 
دیگـر مراکـز فرهنگی تعطیل شـدند؛ در سـال های گذشـته 
بازدیـد روزانـه مـردم از موزه هـا همچـون مـوزه سـعدآباد، 
گلسـتان و نیـاوران بـه چنـد هـزار نفر می رسـید و بـه قولی 
رکـود مـی زد امـا امسـال مسـئوالن وزارت میـراث فرهنگـی 
دسـت روی دسـت نگذاشـتند و امـکان بازدیـد مجـازی از 
را مهیـا  بـود  اولیـن گام موزه هـای تهـران  موزه هـا کـه در 

کردند.
  بـر اسـاس آمـار 13 مـوزه تهـران در 13 روز نخسـت سـال 

بیـش از 30 هـزار بازدید داشـتند.
محمدرضـا کارگـر روز یک شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
فرهنگـی ایرنـا بـا اعالم ایـن خبر گفـت: همـواره موزه ها در 
تعطیـالت عیـد نـوروز و پـس از آن تـا تابسـتان بیشـترین 
بازدیدکننـده را داشـتند کـه امسـال بـه دلیـل شـیوع کرونـا 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و ضرر مالی زیـادی به موزه ها زده شـد. 
کارگـر در ادامـه بازدیدهـای مجـازی را یکـی از راهکارهـای 
کنونـی وزارت میـراث فرهنگـی در ایـن دوران اعـالم کـرد و 

افـزود: بازدیدهـای مجـازی بخشـی از ایـن برنامـه بود.
وی شـروع ایـن طـرح را از یک سـو محک میزاِن اسـتقبال 
مـردم از بازدیـد آنالیـن از موزه هـا دانسـت و اعـالم کـرد: 
مراجعـه بـه سـایت آپـارات بعـد از پایـاِن نمایـش آنالیـن 
نیـز بـه صـورت تصاعـدی باالتـر مـی رود و ایـن باعـث شـد 
تـا تـالش کنیـم مرحلـه دوم بازدیـد آنالین از موزه هـا را نیز 

از سـر بگیریـم.
کارگـر بـا اشـاره بـه این که افـرادی که امـکاِن دیـدِن آنالین 
موزه هـا را ندارنـد، می تواننـد بـا جسـتجو در سـایت آپارات، 
از موزه هایـی کـه نمایـش آنالیـن داشـته اند، بازدیـد کننـد، 
تعـداد بازدیـد از موزهـای نمایش دهنده را نیـز در جای خود 

قابـل تامل دانسـت.

سوژه ضرر ۶۰ 
میلیاردتومانی 

موزه های دولتی از کرونا

توقف موقت مالچ پاشی نفتی در خوزستان

حکم توقف موقت مالچ پاشی در شهرستان دشت آزادگان صادر شده است

مالچ پاشــی نفتــی در دشــت آزادگان کــه 
پرونــده آن بــا اعتــراض فعــاالن محیــط 
زیســت و شــکایت یــک انجمن  زیســت 
بــه  پارســال  از  خوزســتان  محیطــی 
جریــان افتــاده بــود، بــر اســاس حکــم 
دادگاه بــرای دومیــن بــار بــه طــور موقت 

متوقــف شــد.
ــده  ــر انجمــن زیســت محیطــی دی مدی
بــان جلگــه ســبز خوزســتان روز یکشــنبه 
در گفــت وگــو بــا ایرنــا بیــان کــرد: 
ــچ پاشــی در  ــت مال ــف موق ــم توق حک
از  امــروز  آزادگان  دشــت  شهرســتان 

ســوی شــعبه 8 دادیــاری دادســرای 
ــد. ــادر ش ــواز ص ــالب اه ــی و انق عموم

شــبنم قنواتــی زاده جلوگیــری از تخریــب 
بی رویــه محیــط زیســت را از اهــداف 
ــان  ــی بی ــت محیط ــن زیس ــن انجم ای
پــی  در  انجمــن  گفت:ایــن  و  کــرد 
ــت  ــه »بی ــی در منطق ــچ پاشــی نفت مال
کوصــر« دشــت آزادگان کــه از زیســتگاه 
هــای گونــه هــای منحصــر بــه فــرد 
ــت،  ــتان اس ــوری خوزس ــی و جان گیاه
پــس از اینکــه از اعتــراض و مکاتبــه بــا 
مســووالن مربوطــه نتیجــه ای نگرفــت، 
از پارســال علیــه اداره کل منابــع طبیعــی 
در دادگســتری دشــت آزادگان اعــالم 
ــز توســط  ــار نی ــک ب ــه ی ــرده ک ــرم ک ج

دادســتان دشــت آزادگان دســتور توقــف 
ــود. ــچ پاشــی صــادر شــده ب مال

بــه گفتــه وی دومیــن حکــم توقــف 
موقــت مالــچ پاشــی پــس از طــرح 
شــکایت در دادســرای اهــواز صــادر شــده 

ــت. اس
قنواتــی زاده ادامــه داد:دادیــار شــعبه 
بــه کالنتــری  را  حکــم  همچنیــن   8
23 شهرســتان اهــواز ارجــاع داده تــا 
ــع  ــط زیســت و مناب ــه ادارات کل محی ب
طبیعــی خوزســتان ابــالغ و در مــدت 12 
روز اعــالم نتیجــه کنــد. وی افــزود: طبــق 
ایــن حکــم، مرجــع قضایــی بــه اداره کل 
ــی خوزســتان دســتور داده  ــع طبیع مناب
کــه طبــق اصــل 50 و بنــد 2 و 5 اصــل 

156 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ــت  ــون حفاظ ــواد 9 و 10 قان ــران و م ای
و بهســازی محیــط زیســت و مــاده 
ــاب  ــالمی کت ــازات اس ــون مج 688 قان
تعزیــرات، فعالیــت مالــچ پاشــی در 
منطقــه بیــت کوصــر تــا انجــام بررســی  
ــت  ــورت موق ــه ص ــی  الزم ب و کارشناس

ــود. ــف ش متوق
ــع  ــن مرج ــرد: ای ــه ک ــی زاده اضاف قنوات
ــط  ــت محی ــه اداره کل حفاظ ــی ب قضای
زیســت خوزســتان نیــز دســتور داده 
کــه طبــق بنــد 2 و 3 و 5 مــاده 6 و 
مــواد 9 و 10 قانــون حفاظــت و بهســازی 
محیــط زیســت بــا بــه کارگیــری یــگان 
محیــط زیســت از ادامــه مالچ پاشــی در 
منطقــه بیــت کوصــر جلوگیــری بــه عمل 
ــتفاده  ــل و اس ــور در مح ــا حض ــد و ب آی
از کارشناســان ضمــن بررســی موضــوع، 

ــه شــود. گزارشــی تهی
حفاظــت  کل  اداره  داد:  ادامــه  وی 
شــده کــه  مکلــف  زیســت  محیــط 
در بررســی  خــود بــه ایــن ســوواالت 
ــه  ــل مربوط ــا مح ــه آی ــد ک ــخ ده پاس
ــت؟  ــار اس ــرد و غب ــای گ ــزو کانون ه ج
آیــا محــل مربوطــه محــل مهاجــرت 
ــذر و  ــتان گ ــدگان زمس ــتگاه پرن و زیس
گونه هــای حمایــت شــده اســت؟ آیــا در 
ــود  ــوری وج ــای جان ــل گونه ه ــن مح ای
ــر  ــری ب ــه تاثی ــی چ ــچ پاش دارد؟ مال
ــه  ــوری در منطق پوشــش گیاهــی و جان
ــال  ــه ح ــر ب ــام آن مض ــا انج دارد و آی
محیــط زیســت اســت؛ آیــا مالچ پاشــی 
باعــث آلودگــی هــوا و ایجــاد گاز در هــوا 
ــری در  می شــود؟مالچ پاشــی چــه تاثی
نفــوذ آب در خــاک دارد و تــا چنــد ســال 

باعــث تثبیــت گــرد و غبــار مــی شــود؟ 
ــی  ــرات فیزیک ــه تغیی ــی چ ــچ پاش مال
ــی در آب و  ــا بیولوژیک ــیمیایی ی ــا ش ی
ــه  ــا ب ــد؟ آی هــوا و خــاک ایجــاد می کن
حــال انســان یــا ســایر موجــودات زنــده 
ــه  ــی منطق ــش گیاه ــان و پوش و گیاه
ــچ  ــه مال ــن مــدت ک مضــر اســت؟در ای
ــای  ــا گونه ه ــه آی ــورت گرفت ــی ص پاش
ــوری و گیاهــی تلــف شــده اســت؟  جان
ــه شــده  ــر گرفت ــن در نظ مســاحت زمی
بــرای مالــچ پاشــی و فاصلــه آن تــا 
میشــداغ  شــده  حفاظــت  منطقــه 
مشــخص شــود و چنانچــه پــروژه دارای 
پیوســت زیســت محیطــی اســت ارایــه 

ــود. ش
ــت  ــرای تثبی »مالچ««نوعــی پوشــش ب
بیابانــی  مناطــق  در  روان  شــن های 

ــت  ــال اس ــتان 50 س ــت. در خوزس اس
کــه از نــوع مالــچ نفتــی بــرای ایــن کار 
ســال   10 می شــود.«حدود  اســتفاده 
اســت کــه کارشناســان و دوســتداران 
ــای  ــه زیان ه ــبت ب ــت نس ــط زیس محی
اســتفاده از مالــچ نفتــی در عملیــات 
بیابان زدایــی هشــدار داده و خواســتار 
ــده  ــر ش ــای بی خط ــی روش ه جایگزین
ــه_ ــن #نه_ب ــدازی کمپی ــا راه ان ــد. ب ان
مالچ_نفتی از ســال گذشــته، توسط سید 
باقــر موســوی محیــط بــان خوزســتانی، 
مالــچ پاشــی نفتــی در مناطــق حفاظــت 
ــاالن  ــا فع ــود ام ــده ب ــوع ش ــده ممن ش
محیــط زیســت خواســتار توقــف مالــچ 
پاشــی نفتــی در همــه ماســه زارهای 

شــده اند. خوزســتان 

معـاون صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی  
اداره کل میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری فارس از راه انـدازی دبیرخانه 
شـهر جهانی صنایع دسـتی در شیراز خبر 

داد.
بـه گـزارش میراث آریـا به نقـل از  روابط 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  عمومـی 
اسـتان  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
فـارس، حیدرعلـی زاهدیـان نـژاد اظهـار 
و  خالقیـت  آمـوزش  »مرکـز  داشـت: 
نـوآوری صنایع دسـتی در اسـتان فارس 

انـدازی مـی شـود.« راه 

ایـن  در  داریـم  »سـعی  داد:  ادامـه  او 
مرکـز عـالوه بر آمـوزش هـای تخصصی، 
هنرمنـدان را بـا نیـاز روز و بـازار فـروش 
چـون  مباحثـی  همچنیـن  آشـنا کنیـم 
بسـته بنـدی، تولیـد و فـروش هـم مورد 

آمـوزش قـرار داده مـی شـود.«
زاهدیـان نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه بسـته 
اسـت کـه  موضوعاتـی  از  یکـی  بنـدی 
بایـد مـد نظـر هنرمندان قـرار گیـرد بیان 
کـرد: »امسـال در ایـن زمینـه کارگاه های 
متعـدد آموزشـی ویـژه هنرمنـدان برگزار 

خواهـد شـد.«

معـاون اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری فـارس گفـت: »بـا 
اینکـه سـال گذشـته شـیراز  بـه  توجـه 
بـه عنـوان شـهر جهانـی صنایـع دسـتی 
معرفـی شـد بنـا داریـم دبیـر خانـه ایـن 

شـهر را هـر چـه سـریع تـر راه انـدازی 
کنیـم تـا برنامـه ریـز هـای منسـجمی 
بـرای معرفـی صنایـع دسـتی و هنرهای 
سـنتی ایـن شـهر در کنـار دیگر سـازمان 
هـا و نهادهای فرهنگی داشـته باشـیم.«

راه اندازی دبیر خانه شهر 
جهانی صنایع دستی در شیراز

بیش  از ۴۰ درصد تاالب 
بین المللی هامون آبگیری شد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان گفــت: بیــش از 
ــا  ــد ت ــه هیرمن ــی آورد رودخان ــون در پ ــی هام ــاالب بین الملل ــد ت 40 درص
ــن  ــا ورود هرچــه بیشــتر آب در ای ــم ب ــون آبگیــری شــده کــه امیدواری کن

ــار شــود. ــه سیســتان مه ــار در منطق ــرد و غب ــای گ ــاالب کانون ه ت
وحیــد پورمــردان روز یکشــنبه در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
داشــت: در انتهــای ســال 96 و ابتــدای ســال 97 در تــاالب هامــون ســال 
آبــی نســبتا خوبــی را داشــتیم کــه البتــه بــا توجــه بــه 2 دهــه خشکســالی 
ــه آن ایــن حجــم آب نتوانســت تمــام  ــاالب و آســیب فــراوان ب در ایــن ت
ــی  ــت خوب ــات و مدیری ــه تصمیم ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــع کن مشــکالت را رف
کــه در زمینــه منابــع آبــی اخــذ شــد، اتفاقــات خوبــی تــا پایــان ســال 97 

رقــم خــورد.
وی گفــت: در ســال گذشــته تعــداد روزهــای گــرد و غبــاری بــه یــک ســوم 
ــن  ــه در ای ــید ک ــر رس ــش از 2 براب ــه بی ــاک ب ــوای پ ــای ه ــداد روزه و تع
ــدم  ــار، ع ــرد و غب ــای گ ــه کانون ه ــت آب ب ــد هدای ــی مانن ــه اقدامات زمین
جالیــزکاری در بســتر تــاالب و چــرای دام بــه خصــوص شــتر منجــر شــد 

ــی را داشــته باشــیم. ــی خوب کــه وضعیــت آب

ته
نک

در بهمن پارسـال بحث مالچ پاشـی نفتـی در منطقه "فکه" 
در دشـت آزادگان کـه زیسـتگاه گونه آهوی کمیاب اسـت، 
از سـوی اداره کل منابـع طبیعی خوزسـتان مطرح و تجهیز 
کارگاه نیـز انجـام شـده بـود که بـا اعتراض فعـاالن محیط 
زیسـت و ورود سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، از اجرای 

آن ممانعت شـد.
اعتـراض فعـاالن محیـط زیسـت بـا تجهیـز کارگاه مالـچ 
پاشـی نفتـی در منطقه بیـت کوصـر دشـت آزادگان دوباره 
آغـاز شـد، امـا بـا ادامـه فعالیـت و صـدور مجـوز مالـچ 
پاشـی نفتـی در ۸۰۰ هکتار از دشـت آزادگان از سـوی اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان، ایـن اعتراضـات 
از مهمتریـن  یکـی  اسـت. "بیـت کوصـر"  یافتـه  ادامـه 
زیسـتگاه های پرندگان زمسـتان گـذر و گونه هـای حمایت 
شـده »هوبـره« و »خـروس کولـی دشـتی« اسـت. ایـن 
منطقـه رملـی حاوی پوشـش گیاهـی غنی و تنوع زیسـتی 

خـاص و بـی نظیر اسـت. 

دریاچهتاالب

بررسی میزان یک عنصر سمی در دریاچه ارومیهمراقبت از زیستمندان میقان در فصل کرونا
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـت اسـتان مرکـزی گفـت: 
با توجـه به آغاز فصـل زادآوری 
پرنـدگان، نظـارت هـا در تـاالب 

میقـان تشـدید شـده اسـت.
رضـا میرزایـی در گفـت و گو با ایسـنا، با اشـاره بـه اینکه 
فصـل زادآوری حیـات وحـش را پیـش رو داریـم، اظهار 
کـرد: در حـال حاضـر بـا شـیوع بیمـاری کرونا در کشـور 
مواجـه هسـتیم کـه موضوعـی کامـال جـدی اسـت، و در 
راسـتای کمـک بـه جلوگیـری از شـیوع ایـن بیمـاری، 
یـگان حفاظـت اداره کل محیـط زیسـت اسـتان مرکـزی 
از نزدیـک شـدن مردم بـه عرصه های طبیعـی جلوگیری 

مـی کند.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بـا زادآوری برخـی از 
پرنـدگان در تـاالب میقـان اراک روبـرو هسـتیم، افـزود: 
بخشـی از پرنـدگان مهاجـر در دوره بازگشـت بـه عـرض 
هـای شـمالی هسـتند و گونـه هایـی از آنهـا بـه تـاالب 
بازگشـته انـد، امـا در کنـار این پرنـدگان مهاجـر پرندگان 
کنـار آبـزی را در تـاالب میقان میزبان هسـتیم که در کنار 
تاالب زادآوری می کنند. خوشـبختانه تاکنون مشـکلی در 
خصـوص ایـن پرندگان گزارش نشـده اسـت، بیمـاری و 
تلفـات خاصـی نداشـته ایم ولـی از هر گونه تجمـع افراد 
در ایـن روزهـا در منطقه کـه احتمال پراکندگـی آلودگی را 

بـه دنبـال دارد، جلوگیـری می شـود.

پژوهشـــی  در  محققـــان 
میـــزان آرســـنیک دریاچـــه 
ــری و آن  ــه را اندازه گیـ ارومیـ
را بـــا اســـتانداردهای موجـــود 
ـــد وجـــود ایـــن عنصـــر ســـمی  ـــا دریابن ـــد ت مقایســـه کردن
ــاک  ــدر خطرنـ ــه قـ ــه چـ ــه ارومیـ ــای دریاچـ در آب هـ

اســـت.
بـــه گـــزارش ایســـنا، متاســـفانه در دهـــه گذشـــته 
رونـــد رو بـــه رشـــد توســـعه و فعالیت هـــای مختلـــف 
ــم  ــای مهـ ــودمندی، چالش هـ ــم سـ ــه رغـ ــانی بـ انسـ
ــان آورده  ــه ارمغـ ــان بـ ــرای انسـ ــت محیطی را بـ زیسـ
اســـت کـــه از ایـــن میـــان اکوسیســـتم های آبـــی 

ــرض  ــعه در معـ ــر توسـ ــای باالتـ ــل قابلیت هـ ــه دلیـ بـ
ــه  ــن مقالـ ــد. در ایـ ــرار دارنـ ــری قـ ــرات جدی تـ خطـ
ـــز و زمســـتان  ـــرداری در دو فصـــل پایی ـــه ب ـــده: »نمون آم
از عمـــق 30 ســـانتی متـــری رســـوب و توســـط نمونه گیـــر 
دســـتی انجـــام شـــد. نمونـــه رســـوب توســـط بیلچـــه 
پالســـتیکی اســـید شـــور شـــده برداشـــت و درون 
کیســـه های پالســـتیکی پلـــی اتیلنـــی ضخیـــم قـــرار 
ـــرار  ـــدان ق ـــا در یخ ـــه ه ـــی نمون ـــت تمام ـــت، در نهای گرف
ـــه آزمایشـــگاه  ـــر از 24 ســـاعت ب ـــرف کمت داده شـــد و ظ
منتقـــل و داخـــل فریـــزر نگهـــداری شـــدند. پـــس از 
ــا  ــنیک در  آن هـ ــت آرسـ ــا، غلظـ ــازی نمونه هـ آماده سـ

انـــدازه گیـــری شـــد.«

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



پیام ما سال گذشته در 
چنین روزی به بارش های شدید و 

خسارت های بی سابقه آن پرداخته است

وجدان زنو
نویسنده: ایتالو اسووو

ترجمه: مرتضی کالنتریان
انتشارات: بان

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید تجارت فردا منتشر شد

کارگردان و فیلمنامه: پیمان قاسم خانی
تهیه کننده: محسن چگینی

فیلم خوب، بد، جلف 2

فلسفه تنهایی
نویسنده: الرس اسونسن
ترجمه: خشایار دیهیمی

انتشارات: نو

بعضی آدما از بس ضعیف هستن  
 نمی تونن بد باشن

گاهی به آسمان نگاه کن

کتابفیلم دیالوگ

دست گیرید و بدستم می گلفام دهید
بادٔه پخته بدین سوختٔه خام دهید

چون من از جام می و میکده بدنام شدم
قدحی می بمن می کش بدنام دهید

تا بدوشم ز خرابات به میخانه برند
سوی رندان در میکده پیغام دهید
گر چه ره در حرم خاص نباشد ما را

یک ره ای خاصگیان بار من عام دهید
با شما درد من خسته چو پیوسته دعاست

تا چه کردم که مرا اینهمه دشنام دهید
در چنین وقت که بیگانه کسی حاضر نیست

قدحی باده بدان سرو گلندام دهید
چو از این پسته و بادام ندیدم کامی

کام جان من از آن پسته و بادام دهید
تا دل ریش من آرام بگیرد نفسی
آخرم مژده ئی از وصل دالرام دهید

چهرٔه ازرق خواجو چو ز می خمری شد
جامه از وی بستانید و بدو جام دهید

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تامین  برای  استقراض 
تاجگذاری! هزینه 

 )1293 فروردیــن   25(  1914 اپریــل   14
ــت در صــدد  ــه دول ــالم شــد ك ــران اع در ته
بانــك  از  لیــره  هــزار  یكصــد  اســتقراض 
ــا در  ــت ت ــارف اس ــره متع ــا به ــتان ب انگلس
تاریــخ معّیــن )ســی ام تیرمــاه 1293( 
ــی  ــن قانون ــه س ــاه ب ــلطان احمدش ــه س ك
خواهــد رســید، مراســم تاجگــذاری رســمی 

وی را برگــزار كنــد!.
بهمــن  دوم  متولــد  احمدشــاه  ســلطان 
ــدت  ــه م ــا ســال 1304 ب ــز ت 1275 در تبری
ــس  ــال پ ــرد و 4 س ــلطنت ک ــال س 18 س
ــتم  ــلطنت، در هش ــا از س ــذف قاجاره از ح
ــد  ــرض قن ــس و از م ــفند 1308 در پاری اس
ــی و  ــه ســن قانون ــا رســیدن ب درگذشــت. ت
تاجگــذاری، وی دارای نایــب الســلطنه بــود 
ــک(.  ــک و ناصرالمل ــب؛ عضدالمل ــه ترتی )ب
احمدشــاه کــه پــس از عــزل پــدرش ـ 

ــای او نشــانده شــده  ــاه برج ــی ش محمدعل
رای مجلــس  بــا   1304 آبــان  نهــم  بــود 
شــد.  خلــع  ســلطنت  از  ملــی  شــورای 
ــلطنت  ــه س ــس، ب ــِه مجل ــن مصوب ــق ای طب
ــان  ــران پای ــر ای ــار ب ــول تب ــای مغ قاجاره
داده شــد و بــا اصــالح قانــون اساســی 
ژنــرال رضاخــان پهلــوی پادشــاه ایــران شــد 
ــرال  ــی. ژن ــدان او، موروث و ســلطنت در خان
ــود  ــا زده ب ــه کودت ــت ب ــال دس ــان قب رضاخ
ولــی تنهــا نخســت وزیــر را تغییــر داده بــود 
ــران  ــی از نخســت وزی ــه احمدشــاه را. یک َن
ــه  منصــوب ســلطان احمدشــاه، وثــوق الدول
بــود کــه بــا تنظیــم قــرارداد ســال 1919 
ــت  ــران را تحــت نظــر دول مــی خواســت ای
لنــدن قــرار دهــد کــه بــا مخالفــت مــردم و 

ــد. ــه رو ش ــس رو ب مجل
ــک  ــا ی ســلطان احمدشــاه در 17 ســالگی ب
امیــرزاده 12 ســاله ازدواج کــرد و پــس از او 

بــا 3 دختــر دیگــر.

ناآرامی در اصفهان 
در فروردین ۱33۰

 )1951 )14اپریــل   1330 فروردیــن   25
ناآرامــی در اصفهــان و  بــروز  بــه ســبب 
ــه نخســت  ــا ادام ــا ب ــی ه ــت اصفهان مخالف
شــهر  ایــن  در  عــالء،  حســین  وزیــری 
ــود  ــا وج ــد. ب ــالم ش ــی اع ــت نظام حكوم
ــا روی كار  ــان ت ــای اصفه ــی ه ــن، ناآرام ای

آمــدن دكتــر مصــدق ادامــه یافــت.
از دكتــر مصــدق  اصفهــان هــواداری  در   
بیــش از شــهرهای دیگــر كشــور بــود. دكتــر 
مصــدق بــه نمایندگــی اصفهــان در نخســتین 
دوره مجلــس شــورای ملــی انتخــاب شــده 
بــود كــه هنــگام بررســی اعتبــار نامــه هــا و 
ــه خورشــیدی  ــری ب ــاه ســال قم ــق م تطبی
کســر ســن آورده بــود و بــه دلیــل کمتــر از 
نصــاب مقــرر بــودن ســن نتوانســته بــود بــه 

ــد. مجلــس راه یاب

چهل و خرده ای ازم رفته ولی هنوز به 
هیچ جا نرسیدم دکتر! من فکر می کردم 
یه چیزی میشم ولی هیچ پخی نشدم... 
آویزونم آویزون... ما آویخته ها به کجای 

این شب تیره بیاویزیم قبای ژنده و کپک زده خودمون رو؟!

هامون

دیالوگ
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کتاب 

فونتامارا رمانی تلخ ولی بسیار مهم از نویسنده ایتالیایی، اینیاتسیو 

سیلونه است که در آن به بررسی زندگی مردم یک روستا به نام 

فونتامارا می پردازد. رمان های سیلونه شایسته مطالعه هستند و ما 

در کافه بوک، فونتامارا را در لیست کتاب های پیشنهادی کافه بوک 

قرار می دهیم. کتاب نان و شراب و کتاب دانه زیر برف از دیگر 

کتاب های اینیاتسیو سیلونه هستند که به شکل جدی پیشنهاد 

می کنیم مطالعه کنید.

سـیلونه دوران کودکـی سـختی داشـت و در فقـر و تنگدسـتی بـزرگ 

شـد. در زلزله سـال 1915 پدر و مادر و پنج برادر خود را از دسـت داد. 

پـس از اتمـام تحصیـالت سوسیالیسـت شـد و در سـال 1921 یکـی 

از بنیان گـذاران حـزب کمونیسـت ایتالیـا بـود. در فاصلـه سـال های 

1921 تـا 1931 وی یکـی از سـازمان دهنـدگان فعالیت هـای مخفـی 

ضدفاشیسـتی بشـمار می رفـت. مدتـی در مسـکو بود و پـس از آنکه 

در سـال 1930 از حـزب کمونیسـت ایتالیـا اخـراج شـد در سـوئیس 

اقامـت گزیـد. سـیلونه در سـوئیس بـه فعالیت های ضد فاشیسـتی 

و مبـارزات غیرعلنـی خـود بـا داسـتگاه دیکتاتوری موسـولینی ادامه 

داد. رمـان فونتامـارا نیـز بـه شـکل تمام عیـار کتابی ضد فاشیسـتی 

بـه شـمار می آید.

جمالتی از متن کتاب فونتامارا:
ظـرف مـدت بیسـت سـال، همـان زمیـن، همـان بـاران و بـرف، 
همـان روزهـای مقـدس، همـان غـذا، همـان دلتنگـی و همـان 
درد و همـان فقـر بـود. فقـری کـه از پـدران رسـیده و آنـان نیـز 
از پدربزرگ هـا بـه ارث بـرده بودنـد. نتیجـه اینکـه کار سـخت و 
شـریرانه ترین  اسـت.  نکـرده  دوا  را  دردی  هرگـز  شـرافتمندانه 
بی عدالتی هـا، آنجـا چنـان عمـری طوالنی داشـتند کـه جای خود 
را در میـان پدیده هـای طبیعـی مثـل باد و بـاران و برف بـاز کرده 

بودند.)رمـان فونتامـارا – صفحـه 9(
بگیـره. )رمـان  از بدبختـی مـردم خنـده ش  شـرم آوره کـه آدم 

)37 صفحـه   – فونتامـارا 
شـما رعیـت هسـتین! شـما را سـاختن که زجـر بکشـین! )رمان 

فونتامـارا – صفحه 41(
هـر زنـی در فونتامـارا بـه مـردش گوشـزد می کـرد: سـرت بـه کار 
خـودت باشـه، خودتـو بـه گیـر نگهبـان ننـداز، خونـواده خودتو به 
هـم نریـز، بـذار دیگـران تـو دردسـر بیفتـن. )رمـان فونتامـارا – 

صفحـه 65(
ژنـرال بالدیسـرا خیلـی فقیـر بـود، شـاید بتـوان گفـت بینواترین 
مـرد فونتامـارا، امـا دلـش نمی خواسـت هیچ کـس از این مطلب 
سـردربیاورد، و بـه انـواع حقه هـا متوسـل می شـد تـا گرسـنگی 
خـود را – کـه سـال های زیـادی او را در کام فـرو بـرده بـود – 
بپوشـاند. در میـان خیلـی چیزهـای دیگـر، یکی هم ایـن بود که 
روزهـای یکشـنبه، بـا بهانه هـای عجیب وغریـب از خانـه بیـرون 
می رفت و عصر که برمی گشـت، مثل همیشـه هوشـیار و گرسـنه 
بـود، اما به سـبکی تلوتلـو می خورد و خالل دندانـی را در دهانش 
نگـه می داشـت تـا نشـان دهـد کـه گوشـت خـورده و مشـروب 
زیـادی سرکشـیده و از عهـده بوالهوسـی هایش حسـابی برآمـده 

اسـت. )رمـان فونتامـارا – صفحه 67(
وقتـی حکومـت جدیدی روی کار می آید، یـک دهقان فقیر کاری 
از دسـتش برنمی آیـد جـز آنکـه بگویـد: »شـاید خـدا حکومـت 
خوبـی بـرای مـا بفرسـتد!« عینـًا مثـل وقتـی کـه در تابسـتان 
ابرهـای فراوانـی در افـق پیـدا می شـود و کار دهقان هـا نیسـت 
کـه بگوینـد بـاران می بارد یـا تگرگ، بلکه پـدر جاودانی اسـت که 

می دانـد. )رمـان فونتامـارا – صفحـه 95(

فونتامارا
 نویسنده: اینیاتسیو  سیلونه

 ترجمه: منوچهر آتشی
انتشارات: امیرکبیر

 پرده افتاد ...

 صحنه خاموش

 آسمان و زمین مانده مدهوش

 نقش ها رنگ ها چون مه و دود

 رفته بر باد

 مانده در پرده گوش

رقص خاموش فریاد

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

 ریاضی چهارم دبستان، 
 خیلی سخته اونقدر سخته که 

مهندس کارخونمونم نمی تونست حل کنه...                      

حوض نقاشی

دیالوگ

ــی 1703 ــن 1399     ســال شــانزدهم      شــماره پیاپ  دوشــنبه 25 فروردی

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، 
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
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