
 »میرعابدین کابلی«
در زادگاه مادری آرام گرفت

میرعابدین کابلی در قطعه شماره یک آرامگاه شهید معتمدی در شهر بابل به 
خاک سپرده شد. او باستان شناس پیشکسوت و مدیر سابق موزه ملی ایران بود 
که 12 فروردین به دلیل نارسایی کلیه در سن ۷۸ سالگی در زادگاه مادری خود 

در بابل درگذشت و دیروز به خاک سپرده شد.

گزارشآسوشیتدپرسنشانمیدهد

سهم کارگران تفکیک زباله 
از وا کسن کرونا؛ هیچ

دست هایشان تنها سالح آن ها برای جمع آوری زباله 
مرتبشان  و  می کنند  فرو  زباله ها  در  را  آن ها  است. 
می کنند. کیسه های پالستیکی ممکن است دوباره به 
کار بیاید. کیسه هایی که سال ها در طبیعت می مانند 
و تجزیه نمی شوند. وسایل پزشکی هم به کار می آیند، 
دفن  بماند  هرچه که  و  می شوند  غذایی کود  مواد 
کم  تعدادشان  آفریقا  و  هند  در  کارگران  می شود. 
غیررسمی  اشتغال،  ادبیات  در  نیست. کارگرانی که 
خوانده می شوند و حاال در کارزار رسمی واکسیناسیون 

کرونا، سهمشان هیچ است. 

نشستکمیسیونمشترکبرجام
درسطحمعاونانومدیرانکلوزیران

خارجهایرانو۱+۴برگزارشد

امید  بازگشت همه 
طرف ها به تعهدات 2015

صورت  به  برجام  مشترک  کمیسیون  نشست  دیروز 
مجازی و در سطح معاونان و مدیران کل وزیران خارجه 
ایران و 1+۴ برگزار شد. نشستی با هدف بررسی امکان 
بازگشت آمریکا به برجام و چگونگی »اجرای کامل و 

موثر« تعهدات همه طرف ها.

شادباش به تاریخ
ایستاد. ساعت 13 و ۷  ثانیه شمار روی عدد 2۸   
آزادی  میدان  در  ارتش  توپ های  بود.  ظهر  دقیقه 
چهارصد  و  هزار  سال  »آغاز  گفت:  صدایی  غرید. 
با  سال  تحویل  دعای  هم  بعد  شمسی«.  هجری 
تمامی  معمول  تشریفات  حرم.  نقاره  حسن ختام 
نوروزهایی که پیش از این به  یاد  داشته ایم. نه به آن 
شباهت البته. درست یک سال قبل ویروسی از چین 
در  هم  کشورمان  در  بود.  درنوردیده  را  دنیا  تمامی 
وضعیت قرنطینه  از هم وطنان خواسته شده بود سنت 
دیرینه عید دیدنی را به کل فراموش کنند. حاال یک 

سال گذشته بود و باز در بر همان پاشنه می چرخید.

حفاظت از محیط زیست با جیب خالی
حمیدرضامیرزاده،کارشناسمحیطزیست:بادرنظرگرفتننرختورم،باوجودافزایشعددبودجه،اعتبارتکاهشیافتهاست

نگرانیهابرایبودجه1400سازمانمحیطزیستافزایشیافت

اختالفنظرهادربارهسفرهاینوروزیتاپایانتعطیالتادامهداشت
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معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری های واگیر و رئیس اداره دیابت وزارت 
بهداشت گفت: »به بیماران دیابتی هشدار دادیم تا از خانه بیرون نروند، اما 
توزیع نادرست انسولین در داروخانه ها باعث شد تا بیماران برای تهیه دارو به 

چند داروخانه ی مختلف بیرون از خانه سر بزنند.«
علیرضا مهدوی با اشاره به وضعیت دیابت کشور و افزایش رو به رشد آن در 
سال های اخیر، بیان کرد: »در این یک سال به دلیل شیوع کرونا مشکالتی به 
وجود آمد که نمی شود آمار دقیقی از وضعیت دیابت طی یک سال گذشته ی 
کشور ارائه کرد، چون این مدت سرویس رسانی، مراجعه های بیماران و تیم 

غربالگری مشکل داشته است، بنابراین اطالعات کافی در دست نداریم.«
او ادامه داد: »اما ما یک بررسی ۵ سال یک بار داریم که وقتی سال گذشته آن 
را شروع کردیم، همزمان با شیوع کرونا شد و مجبور شدیم کار را متوقف کنیم و 
اخیرا دوباره شروع کردیم که دو الی سه ماه دیگر نتیجه مشخص خواهد شد 
و آن زمان می توانیم ببینیم وضعیت به چه صورت شده، البته کم یا زیاد شدن 
وضعیت دیابت ارتباطی با کووید 1۹ ندارد.« مهدوی افزود: بیماری دیابت در 
کشور رو به افزایش است، ولی معموال موضوع دیابت کشور به تیپ دو که در 
بزرگساالن رخ می دهد مرتبط است و معموال بیماری های غیرواگیر به شرایط 
زندگی مربوط است که در کشورهای توسعه یافته رشد بیماری غیرواگیر بیشتر 
خواهد بود.« او در ادامه گفت:  »چیزی که در جامعه ما دیده می شود، کاهش 
تحرک مردم نسبت به یک دهه ی گذشته و همچنین افزایش مصرف کالری 

است که این موضوع رابطه مستقیم با بیماری های غیر واگیر همچون بیماری 
قلبی و دیابت دارد. وضعیت دیابت کشور را نمی توان با جای دیگر مثال آمریکا 
و  پیر  و  است، جمعیت جوان  متفاوت  مقایسه کرد، چون شرایط هر کشور 
میانگین سنی کشورها با هم متفاوت است.میانگین سنی کشور ما 3۰ سال 
است و نمی شود وضعیت دیابتمان را با جمعیت پیر کشوری دیگر مقایسه کرد 
چون بیماری های آنها بیشتر خواهد بود، البته ما هم به آن سمت در حرکتیم، 
منتظر  باید  و  است  افزایش سن  به  رو  ما  3۰ ساله ی  توده جمعیت  یعنی 
بیماری های مختلف آنها باشیم.« رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت با تاکید 
بر اینکه باید شیوه زندگی را اصالح کنیم، گفت: »بیماری های غیرواگیر فقط به 
وزارت بهداشت مربوط نیست، بلکه به همه ی سازمان ها و سیاست گذاری ها 
مربوط می شود، مثل اینکه مردم جا برای ورزش کردن داشته باشند، البته ما 
در راستای آن کارهایی کردیم اما کرونا تمام مداخالت درمانی و پیشگیری را 
بر هم زد و تعداد مراجعات و خدمات تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد که حاال 
شرایط ۹۰ درصد مطابق قبل شده است.« مهدوی با اشاره به مشکل داروی این 
بیماران، بیان کرد: »بیشترین مشکلی که االن در حوزه دارویی بیماران دیابتی 
وجود دارد بحث انسولین های آنالوگ است، البته داروهای مختلفی آمده که 
این کمبود را جبران کند اما در توزیع داروخانه مشکالتی وجود دارد.« او گفت: 
»فکر نمی کنم این مشکل صرفا به دلیل کمبود دارو باشد، بلکه به دلیل نحوه 
توزیع آن است، ما در شروع پاندمی به بیماران توصیه کردیم از خانه بیرون 

نروند، به قدر کافی دارو ذخیره داشته باشند، اما شرایط حمل و نقلی در تمام 
دنیا مختل شد و مدتی اصال دارو وارد نمی شد.« به گزارش ایلنا، مهدوی در 
پایان افزود: »یک مدت اصال انسولین پیدا نمی شد، االن هم که بیمار باید به 
داروخانه های خاص و منتخب برود و اینطور نیست که همیشه دارو داشته 
باشند، ما به بیماران می گوییم از خانه بیرون نروند در صورتی که برای تهیه 
دارو باید بیرون از خانه به چند داروخانه  سر بزنند و همه چیز دست به دست 

هم داده و باعث ایجاد مشکالتی شده است.«

 3.۵ دریافتی  حداقل  و  درصدی   2۵ افزایش 
بازنشستگان در سال  میلیون تومانی کارکنان و 
به  مالیات  درصدی   3۵ تا  پرداخت  با  جاری 
ایسنا،  گزارش  به  است.  همراه  پلکانی  صورت 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در 
سال گذشته به طور متوسط 1۵ درصد و حداقل 
دریافتی آنها 2.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در 
افزایش ضریب حقوق  الیحه بودجه سال 1۴۰۰ 
بگیر در دستگاه های  گروه های مختلف حقوق 
 2۵ را  بازنشستگان  و  کارکنان  از  اعم  اجرایی 
درصد و حداقل پرداختی به آنها را 3.۵ میلیون 

پیش بینی کرد. تومان 
افزایش تومان میلیون 2.5 از بیش هیچکسی

ندارد حقوق
در جریان بررسی الیحه بودجه 1۴۰۰ در مجلس، 
حقوق  افزایش  با  رابطه  در  متفاوتی  نظرات 
کارکنان مطرح بود ولی در نهایت آنچه در قانون 
بودجه تصویب و از سوی مجلس به دولت ابالغ 
حقوق  ضریب  که  می دهد  نشان  است  شده 
گروه های مختلف حقوق بگیر بر اساس آخرین 
حکم کارگزینی سال 13۹۹ تا 2۵ درصد افزایش 
افزایش  میزان  اینکه  به  البته مشروط  می یابد؛ 
حقوق هیچ کسی نسبت به سال گذشته بیش 

از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد. بنابراین 
برای حقوق های باالی 1۰ میلیون تومان فقط رقم 
ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اضافه 

می شود.
مالیات35درصدیبرایحقوقهایباالتراز32

میلیونتومان
معافیت  سقف  جاری  سال  برای  دیگر  سوی  از 
 ۴۸ تا  سال  در  و  میلیون  چهار  ماه  در  مالیاتی 
میلیون تومان است و مازاد بر آن به صورت پلکانی 
مشمول مالیات خواهد شد. بر این اساس نرخ 
صورت  این  به  حقوق کارکنان  درآمد  بر  مالیات 
است که مازاد ۴۸ میلیون تومان در سال تا رقم 
میلیون  هشت  عبارتی  به  و  تومان  میلیون   ۹۶
تومان در ماه  1۰ درصد مشمول مالیات خواهد 
شد. همچنین از ۹۶ میلیون تا 1۴۴ میلیون تومان 
در سال، 1۵ درصد، از 1۴۴ میلیون تا 21۶ میلیون 
تومان در سال، 2۵ درصد و از 21۶ میلیون تا 2۸۸ 
میلیون تومان یعنی حقوق حدود 2۴ میلیونی در 
ماه شامل 2۵ درصد مالیات می شود. اما حقوق 
های 2۸۸ میلیون تا 3۸۴ میلیون تومان در سال 
3۰ درصد  و از 3۸۴ میلیون تومان در سال باالتر 
درصد  ماه،  3۵  در  تومان  میلیون   32 از  یعنی 

مالیات می شود. مشمول 

 ۴۰ تا   3۰ تحصیل  ترک  به  نسبت  یازدهم  مجلس  نماینده 
درصدی دانش آموزان در برخی از شهرستان های کشور ابراز 
نگرانی کرد. بهروز محبی گفت: »آمار ترک تحصیلی در برخی 
از شهرستان های کشور 3۰ تا ۴۰ درصد است. عالوه بر این 
و  شاد  نرم افزار  از  استفاده  جهت  مناسب  زیرساخت های 
فضای اینترنتی برای آموزش مجازی در برخی نقاط دوردست 
و شهرستان ها آماده نبود، از این رو متاسفانه عده زیادی از 
دانش آموزان فرصت تحصیل را از دست دادند که مساله حائز 
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی  اهمیتی است.« 
ادامه داد: »در حوزه ما که شش شهرستان و یک منطقه ۵ 
هزار کیلومتر مربعی داریم، متاسفانه شرایط به همین ترتیب 
است و دانش آموزان ما شرایط بسیار سختی را می گذرانند. 
بنابراین ارتباط خیلی خوبی بین معلمان و دانش آموزان برقرار 
تقویت  بابت  آموزان  دانش  درخواست  درباره  محبی  نشد.« 
درخواستی  »یک  گفت:  تلویزیونی  برنامه های  گسترش  و 
تلویزیونی  شبکه های  است که  این  شده،  ما  از  عموما  که 
می شوند  دیده  جدی  صورت  به  شبکه هایی که  به خصوص 
متمرکز  آموزش  روی  بیشتر  دو  و  یک  شبکه های  مانند 
شوند. البته شبکه آموزش که مطالب درسی را ارائه می دهد، 
تاکید  مجلس  نماینده  این  ندارد.«  دهی  آنتن  جا  همه  در 
کرد: »از ما درخواست جدی شده که دروس مقاطع مختلف 

بهتر  آموزان  دانش  تا  شود  پخش  تلویزیون  از  و  زمانبندی 
بتوانند درس بخوانند.« محبی با اشاره به اینکه هنوز برخی 
روستاها اینترنت2G دارند، گفت: »نکته قابل تامل این است 
به شدت  استان ها  از  برخی  در  هنوز  اینترنت  زیرساخت  که 
از  بسیاری  در  اینترنت  هنوز  و  است  مواجه  با ضعف جدی 
روستاهای ما به صورت 2G است و هنوز G3 یا G۴ نیست 
یا صدایی که  فیلم  بتوانند  دانشجویان  یا  آموزان  دانش  که 

بارگیری کنند.« برای آموزش ارسال می شود را ارسال یا 

رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت هشدار داد

وجودمشکلدرتوزیعداروخانهایانسولین

میزانافزایشحقوقومالیاتدریافتیازآنها  نماینده سبزوار خبر داد

ترکتحصیل3۰تا۴۰درصدیدانشآموزاندربرخیشهرستانها

|ســالشــانزدهم|شــمارهپیاپــی۱975|شــنبه۱۴فروردیــن۱۴۰۰|قیمــت2۰۰۰تومــان|

افزایش مرزهای رسمی و ایجاد بازارچه مرزی در سال ۹۹ از اهدافی بود 
که در دستور کار دولت قرار داشت و در این راستا با توافق بر سر ایجاد ۶ 
بازارچه مشترک و افتتاح یک مرز رسمی جدید با پاکستان، گامی بلند در 

این مسیر برداشته شد.
به گزارش ایرنا، پس از به امضا رسیدن معاهده برجام، توسعه روابط تجاری 
آن  از  بهره مندی  راه های  از  یکی  قرار گرفت که  توجه  با جهان مورد  ایران 

استفاده از مرز مشترک با کشورهای همسایه بود.
و  تجاری  مبادالت  زمینه  در  تحریم ها  اعمال  و  برجام  از  آمریکا  با خروج 
با کشورهای همسایه بیش از پیش مورد توجه و  بانکی، گسترش روابط 
گشایش مرزهای رسمی و بازارچه های مرزی مشترک در دستور کار قرار 
گرفت. در این میان ایران با پاکستان مرز مشترک طوالنی دارد. پاکستان از 
مهمترین کشورهایی است که با ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران می تواند 
فراهم  را  اقتصادی  تجاری  روابط  مرزی، گسترش  بازارچه های  توسعه  با 
کند.  در این مدت مذاکره ها و پیشنهادها منجر به توافق برای تاسیس ۶ 
بازار مشترک بین دو کشور شد تا با توسعه بازارچه های مرزی فعالیت های 

تجاری مرزنشینان نیز بهبود یابد.
پیش از این بازارچه های مرزی به شکل یک طرفه از جانب ایران یا پاکستان 
ایجاد می شد و برای نخستین بار بازارچه مشترک بین دو کشور به صورت 
رسمی مورد مذاکره قرار گرفت و دو طرف تیم های فنی را برای مشخص 
کردن مکان و اندازه بازارچه های مشترک و تهیه فهرست اقالم قابل مبادله 

در بازارچه ها تعیین کردند.
اقیانوسیه سازمان  در همین راستا رضا سیدآقازاده، مدیرکل دفتر آسیا و 
بازارچه های  راه اندازی  شاهد   1۴۰۰ سال  »در  ایران گفت:  تجارت  توسعه 

بود.« خواهیم  )سراوان(  پیشین  و  کوهک  در  مشترک 
او تاکید کرد: »اکنون چهار بازارچه سراوان- جالق، سراوان- کوهک، سرباز- 
پیشین و چابهار- ریمدان در استان سیستان و بلوچستان در مرز پاکستان 

فعالیت دارند و بازارچه میرجاوه نیز با گمرک میرجاوه ادغام شده است.«
از سوی دیگر، افتتاح مرز رسمی شرایط را برای گسترش روابط با پاکستان 
فراهم می کند تا تعداد کاالهای قابل مبادله افزایش پیدا کرده و رشد روابط 

تجاری را تقویت کند.
بر همین اساس در پایان آذر ماه سال گذشته با حضور مسووالن رسمی 
جمهوری اسالمی ایران و پاکستان، مرز ریمدان که در شهرستان دشتیاری 
و در 12۰ کیلومتری بندر مهم چابهار قرار دارد و پیش از این به عنوان یک 

بازارچه مرزی شناخته می شد، افتتاح شد.
این نخستین اقدام در زمینه ایجاد مرز رسمی جدید بین ایران و پاکستان 
در سال ۹۹ بود که پس از میرجاوه، ریمدان به عنوان دومین مرز رسمی با 
پاکستان فعالیت خود را برای تجارت آغاز کرد و پیش از این مانند مرزهای 

پیشین، کوهک و جالق به صورت بازارچه فعال بود.
همچنین آقازاده تاکید کرد: براساس دستور نخست وزیر پاکستان، در سال 
جاری میالدی با باز شدن مرز پیشین مند شمار گذرگاه های رسمی دو کشور 
به سه مرز می رسد که تاثیر قابل توجهی در افزایش مناسبات تجاری بین 

دو کشور خواهد داشت.
افزایش  را  تجارت کشورها  مردمی،  روابط  تسهیل  با  گشایش گذرگاه ها 
با  زیرا  باشد،  مفید  نیز  منطقه  اقتصادی  رشد  برای  می تواند  و  می دهد 
کاالهای  منطقه  مردم  رسمی،  مرزهای  طریق گشایش  از  تردد  افزایش 
بیشتری را برای رفع نیاز دو طرف مبادله می کنند که موجب ارتقای سطح 

می شود. مرزنشینان  اقتصادی 

بازارچهمرزیمشترکباپاکستان
پلیبرایافزایشمبادالتتجاری
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ریاست  به  برجام  مشترک  کمیسیون 
خارجی،  اقدام  سرویس  دبیرکل  معاون 
انریکه مورا، از طرف جوزف بورل نماینده 
عالی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان 
بریتانیا  روسیه،  آلمان،  فرانسه،  چین، 
مدیران  و  معاونان  سطح  در  ایران  و 
شد.  برگزار  خارجه  امور  وزرای  سیاسی 
نشست  در  آمریکا  متحده  ایاالت  گرچه 
دیروز حضور نداشت، اما دولت بایدن از 
آن استقبال کرده و آن را »گامی مثبت« 
سخنگوی  پرایس،  ند  است.  خوانده 
از طرح  ایاالت متحده نیز  وزارت خارجه 
اعالم  و  استقبال  جلسه  این  برگزاری 
اقدام متقابل برای  کرد که آمریکا آماده 
بازگشت به توافق هسته ای با ایران است. 
واشنگتن بارها اعالم کرده که اگر ایران به 
تعهدات خود ذیل برجام بازگردد، آمریکا 
تعهداتش  به  و  را می کند  هم همان کار 
ذیل توافق هسته ای سال 2۰1۵ بازخواهد 
گشت. ایران اما اعالم می کند، از آنجایی 
که دولت آمریکا این توافق را ترک کرده، 
خود باید به تعهداتش در این توافق عمل 
کند تا ایران نیز گام های جبرانی هسته ای 

را متوقف کند.
چیزی که ایران از آن به عنوان »گام های 
همان  می برد،  نام  هسته ای«  جبرانی 
»نقض  را  آن  فرانسه  که  است  چیزی 
جدی برجام« خوانده است. وزارت خارجه 
فرانسه روز پنجشنبه اعالم کرده، شرایط 
بسیار مشکل ساز است و »ایران بیش از 
یک ماه است که به نقض جدی برجام 

و  نظارتی  توانایی های  و  می دهد  ادامه 
راستی آزمایی آژانس اتمی را محدود کرده 

است.«
از ضرورت  فرانسه  از جمله  برخی  گرچه 
گفته اند،  سخن  برجام  تکمیل  و  تغییر 
خود  نفع  به  طرف ها  می رسد که  نظر  به 
می دانند که به تعهدات خود ذیل برجام 
بازگشت  فقط چگونگی  مسئله  بازگردند. 
به همان مسیر گذشته است. گرچه ایاالت 
متحده آمریکا هم در مواردی تالش کرده 
که برجام را تمدید کند و موارد دیگری از 
جمله امنیت منطقه ای را به برجام اضافه 
کند، اما ایران هرگونه تغییر در برجام را 

رد کرده است.
اگرچه دولت بایدن بارها چراغ سبز نشان 
داده که آماده دیدار و مذاکره با مقامات 
ایران است اما او از پذیرش شرایط ایران 
پالیسی  فارن  است.  کرده  خودداری 
بسیار  ایران  اعتراض  که  است  نوشته 
تحریم های  ادامه  با  بایدن  است:  ساده 
برای  را  الزم  نیت  حسن  ترامپ،  دونالد 
اثبات صداقت آمریکا جهت بهبود روابط، 
فراهم نکرده است. گرچه به نوشته فارن 
فوریه،   1۸ در  بایدن  دولت  پالیسی، 
سپتامبر  را که  ملل  سازمان  تحریم های 
گذشته توسط دونالد ترامپ ِاعمال شده 
بود، لغو کرد و چند روز پیش هم معافیت 
حداکثر  تا  را  ایران  تحریم های  از  عراق 

تمدید کرد. ممکن  زمان 
حاال ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
اقدامات  »رشته  دادن  انجام  آمریکا، 

پیش  راه های  از  یکی  را  اولیه«  متقابل 
دیگر،  سوی  از  است.  توصیف کرده  رو 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بررسی 
با  و  تهران  با  غیرمستقیم«  »گفت وگوی 
سخن گفته  اروپایی  وساطت کشورهای 
است. ایران بارها اعالم کرده که حاضر به 
گفت وگو با آمریکا در مورد برجام نیست 
و لغو تحریم های آمریکا و بازگشتش به 
برجام، نیازی به هیچ گفت وگویی ندارد. با 
این حال رویترز به نقل از برخی از منابع 
ادعا کرده که ایران و آمریکا در حال حاضر 
هم از طریق کشورهای اروپایی به شکل 
غیر مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند.
سیاسی  تحلیل گران  و  ناظران  از  برخی 
حضور  درباره  امید  بازگشت  از  غربی 
سخن گفته اند.  برجام  در  آمریکا  دوباره 
نوشته  گزارشی  در  گاردین  خبرگزاری 
آمریکا  بازگشت  برای  امیدها  است، 
ظاهری  بن بست  شرایط  در  برجام  به 
همچنین  گاردین  است.  یافته  افزایش 
در  مخفی  دیپلماتیک  مذاکرات  از 
است. آورده  میان  به  سخن  فرانکفورت 

دونالد ترامپ در سال 2۰1۸ به طور رسمی 
توافق هسته ای سال 2۰1۵  از  را  آمریکا 
ایران  آن  طی  که  توافقی  کرد؛  خارج 
پذیرفته بود در ازای برداشتن تحریم های 
اقتصادی، غنی سازی اورانیوم را محدود 
به گفته  دنبال  به  ترامپ  زمان  آن  کند. 
او  بود.  ایران  با  بهتر«  »توافقی  خود، 
کارزار فشار حداکثری علیه ایران را به راه 
انداخت تا تهران را مجبور به مذاکره کند. 

ایران  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  گرچه 
دولت  عمر  و  ندادند  مذاکره  این  به  تن 
ترامپ به پایان رسید. با روی کار آمدن 
دولت جو بایدن، یکی از طرفداران برجام، 
به  طرف ها  همه  بازگشت  برای  امیدها 
این توافق افزایش یافت. گرچه تاکنون 
در ظاهر امر طرف های آمریکایی و ایرانی 
اکتفا  باب  این  در  و سخنرانی  به حرف 
گاردین  و  رویترز  گزارش  حاال  کرده اند، 
حاکی از مذاکرات مخفیانه و غیرمستقیم 

این دو کشور با یکدیگر است.
نگران  دموکرات  حزب  بدنه  از  بخشی 
با  است  ممکن  بایدن  جو  بودند که  آن 
اقتصادی  تحریم های  ناگهانی  برداشتن 
ایران که توسط دونالد ترامپ ِاعمال شده 

بدهد. از دست  را  بود، حمایت کنگره 
تیم بایدن نیز این موضوع را درک کرده 
برای  کنگره  اعضای  مخالفت  نگران  و 
ایران است. طومارهای  به  نزدیک شدن 
آمریکایی  سناتورهای  سوی  از  مختلفی 
در  هرکدام  می شود که  امضا  و  نوشته 
یک جهت است. یکی از این طومار ها که 
توسط سناتورهای هر دو حزب متشکل 
از ۴3 نفر امضا شده، از رئیس جمهوری 
خواسته تا دامنه توافق آینده با ایران را به 
»تهدیدات غیرهسته ای« گسترش دهد.
طومار دیگر که توسط برخی از سناتورهای 
حال  در  و  شده  نوشته  دموکرات 
رویکرد  خواهان  است،  امضا  جمع آوری 
با  آنها  شده اند.  مرحله«  به  »مرحله 
توصیف کمپین فشار حداکثری ترامپ، 
عنوان یک »شکست«، خواهان یک  به 
راه حل ساده شده اند: »در صورت تمایل 
محدودیت های  به  بازگشت  برای  ایران 
ایاالت متحده  برجام،  تعیین شده ذیل 
توافق  این  به  دوباره  باید  هم  آمریکا 
بپیوندد و تحریم ها را طبق توافق بردارد.«
برگشتن  با  که  کرد  اعالم  بایدن  دولت 
برجام،  ذیل  کامل  تعهدات  به  ایران 
بازمی گردد.  تعهداتش  به  هم  آمریکا 
در مقابل  اعالم کرده که عمل  ایران هم 
تعهداتش  به  آمریکا  بازگشت  با  و  عمل 
و رفع تحریم ها، ایران نیز به سرعت به 
تعهدات خود بازمی گردد. با این حال هر 
برداشتن  مسئول  را  دیگری  طرف،  دو 

می دانند. قدم  اولین 
نوشته  گزارشی  در  گاردین  خبرگزاری 
هستند  آن  نگران  ناظران  از  برخی  که 
در  سریع  پیشرفت  ضرورت  بایدن،  که 
حل مسئله برجام را در آستانه انتخابات 
چرا  نکند؛  درک  ایران  روی  پیش 
اصل  مخالف  »تندروهای  احتماال  که 
با مشارکت  انتخابات  مذاکره احتماال در 
تیم  این حال،  با  پیروز می شوند.«  کم، 
می دهد  نشان  ظاهر  در  دست کم  بایدن 
که عجله ای برای بازگشت به برجام ندارد.
نوشته  گزارشی  در  نیز  پالیسی  فارن 
از  آمریکا  در  ترقی خواهان  از  برخی  که 
او  محتاطانه  رویکرد  و  بایدن  تیم  رفتار 
در سیاست خارجی ابراز تاسف کرده اند، 
داخلی،  سیاست  در  او  تیم  اگر  گرچه 

می کند. حرکت  جسورانه 
نگرانی  این  هم  برخی  حال،  این  با 
می کنند  اعالم  و  می دانند  بی مورد  را 
روحانی،  حسن  دولت  پایان  در  اگر  که 
در  اتفاق  این  نشود،  برجام حل  مسئله 
افتاد. همانطور جواد  بدی خواهد  دولت 
ظریف گفت که »بعضی دوستان می روند 
بهتر  ما  با  می دهند که  آمریکا گرا  به  و 
من  به  را  خبرش  کنید.  کار  می توانید 

می دهند.«
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 امید بازگشت همه طرف ها
به تعهدات 2015
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ظریف:
ایرانوایاالتمتحده
دیدارینخواهندداشت

جلسه کمیسیون  از  پس  خارجه  امور  وزیر 
ایران  نوشت که  توییتر  در  برجام  مشترک 
داشت  نخواهند  دیداری  متحده  ایاالت  و 
ایسنا،  گزارش  به  است.  غیرضروری  و 
جلسه  »در  نوشت:  ظریف  محمدجواد 
ایران  برجام،  مشترک  کمیسیون  مجازی 
اروپایی+2،  اروپایی/تروییکای  اتحادیه  و 
توافق کردند سه شنبه آینده در وین گفت وگو 
را به صورت رو در رو از سر بگیرند. هدف: 
سریعا نهایی کردن رفع تحریم ها و اقدامات 
هسته ای، از طریق طراحی مسیر رفع تمام 
تحریم ها، و پس از آن توقف تدابیر جبرانی 
متحده  ایاالت  و  ایران  ایران.   سوی  از 
است.« غیرضروری  داشت؛  نخواهند  دیداری 

این در حالی است که وال استریت ژورنال 
به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشته است: 
طرف های توافق هسته ای از جمله آمریکا در 
وین دیدار می کنند. واشنگتن بدون مذاکره 
وین  در  نشست  این  در  تهران  با  مستقیم 
نشست  در  می کند. شرکت کنندگان  شرکت 
روز جمعه تمایل خود را برای تالش مشترک 
توافق  به  واشنگتن  بازگشت کامل  با هدف 
جلسات  همچنین  داشتند.  ابراز  هسته ای 
توافق  طرف های  و  آمریکا  بین  جداگانه ای 

هسته ای در وین برگزار می شود.
سید عباس عراقچی نیز در پاسخ به سوال 
مضمون  با  خبری  خصوص  در  خبرنگاران 
حضور آمریکا در نشست آتی در وین چنین 
آن  در  ایران  هیات  وین که  نشست  گفت: 
کمیسیون  نشست  یک  می کند  شرکت 
بررسی  هدف  با  است که  برجام  مشترک 
برگزار  برجام  به  آمریکا  احتمالی  بازگشت 
می شود و صرفا اعضای کنونی برجام در آن 
حضور خواهند داشت. او ادامه داد: آمریکا 
حضور  آن  در  ایران  که  نشستی  هیچ  در 
کمیسیون  نشست  جمله  از  باشد،  داشته 
مشترک برجام، حضور نخواهد داشت و این 

است. قطعی 
در  بخواهند  برجام  طرف های  سایر  اینکه 
ارتباط با اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد،  
آمریکا  با  چندجانبه  یا  دوجانبه  صورت  به 
رایزنی هایی داشته باشند، چه در وین و چه 
در هرجای دیگر، به خودشان مربوط است و 
البته مسبوق به سابقه است. او تاکید کرد: 
هیات  با  مذاکره ای  هیچ گونه  ایرانی  هیات 
آمریکایی در هیچ سطحی نخواهد داشت.

خروجقطارازریلدرتایوانباعث
مرگدستکم۴۰نفرشد

خروج یک قطار مسافربری از ریل در تونلی در شرق تایوان 
ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش یورونیوز، 
بر پایه اعالم مدیریت عملیات نجات تایوان این حادثه در 
روز جمعه 2 آوریل )13 فروردین( حوالی ساعت ۹ و نیم 
بامداد به وقت محلی در حوالی شهر ساحلی هوالین روی 
داد. یک مقام مسئول امدادرسانی به خبرگزاری فرانسه گفت 
که امدادگران اکنون در تالشند تا در داخل تونل خود را به 
چهار واگن قطار که دسترسی به آنها دشوار است و خسارات 
به گزارش خبرگزاری  برسانند.  سنگینی متحمل شده اند، 
فرانسه به نقل از منابع محلی در این حادثه تاکنون بیش 
نخستین  در  شده اند.  زخمی  نفر  و ۶۶  کشته  نفر   ۴۰ از 
از واگن های  این حادثه، برخی  از  به دست آمده  تصاویر 
قطار آسیب دیده در خارج از تونل دیده می شوند، اما پلیس 
راه آهن تایوان می گوید هنوز دست کم ۷2 نفر از مسافران در 
واگن های درون تونل گیر افتاده اند. به گفته مقامات تایوانی، 
بیشتر قربانیان این حادثه در حال انتقال به بیمارستان جان 
باخته اند. قطار آسیب دیده که ۸ واگن دارد، با حدود 3۵۰ 
مسافر از پایتخت، تایپه عازم شهر تایتونگ در جنوب شرقی 
جزیره تایوان بود. این حادثه در آغاز تعطیالت آخر هفته 
طوالنی، یعنی زمانی رخ داد که جاده ها و راه آهن تایوان 
معمواًل شلوغ و پر رفت و آمد است. مسیر راه آهن در شرق 
تایوان که در امتداد خط ساحلی در منطقه ای زیبا در شرق 
این جزیره قرار دارد، خود یک جاذبه گردشگری پرطرفدار 
است. این خط آهن در مسیر خود به طرف جنوب، از چند 
تونل و پل گذشته و با عبور از کوه های بلند و گردنه ها و 

دره های عمیق، به سمت دره هوادونگ امتداد می یابد.

افسرایتالیاییبازداشتشدهبهاتهام
جاسوسیبرایروسیه:

بدهیداشتم
یک افسر ارتش ایتالیا که به اتهام جاسوسی برای روسیه 
بازداشت شده، در توضیح دریافت پول در ازای دادن اطالعات 
سری به روسیه گفت که مشکل مالی داشته است. پلیس 
ایتالیا این مرد ۵۴ ساله را که والتر بیوت نام دارد نیمه شب 
به وابسته  سه شنبه در حال دادن اسناد طبقه بندی شده 
نظامی سفارت روسیه در یک پارکینگ در رم بازداشت کرد. 
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک منبع قضایی نوشت 
که والتر بیوت »انبوهی از اسناد طبقه بندی شده محرمانه و 
خیلی محرمانه نظامی را در ازای دریافت ۵ هزار یورو به مقام 
روسی داده است.« منبع قضایی مورد استناد رویترز که به 
اسناد کشف شده دسترسی دارد، گفته است که پلیس این 
اسناد را درون یک کارت حافظه حاوی 1۸1 قطعه عکس 
طبقه بندی شده خیلی محرمانه، ۹ عکس سری و ۴۷ سند به 
کلی سری کشف کرده است. روبرتو ِدویتا، وکیل والتر بیوت 
گفت موکلش به او گفته است که اطالعات را در ازای پول 
به روسیه تحویل داده، اما »محرمانه« بودن اسناد را انکار 
کرده است. این وکیل در گفتگو با روزنامه ایتالیایی »کوریره 
دالسرا« گفت بیوت به او گفته كه از نظر باور شخصی، اعتقادی 
به چنین اقدامی نداشته و به هیچ عنوان »اسنادی را كه 
ممکن است ایتالیا یا کشور دیگری را در معرض خطر قرار 
دهد« به کسی ارائه نداده است. دولت رم دو دیپلمات روسی 
را به تالفی این ماجرا اخراج و جاسوسی ادعا شده را به عنوان 
»اقدامی خصمانه« محکوم کرده است. وزارت امور خارجه 
روسیه روز چهارشنبه از اخراج دیپلمات هایش ابراز تاسف کرد 
اما گفت که این اقدام تهدیدی برای روابط دو جانبه ایجاد 
نمی کند. وكیل بیوت می گوید موكل دارای چهار فرزند است 
كه یكی از آنها به شدت بیمار بوده و نیاز به مراقبت ویژه دارد. 
آقای دویتا افزود که موکلش گفته: »من اشتباه کردم، اما 
این کار را برای خانواده ام کردم. لحظه ای بود که دچار ضعف 
و شکنندگی زیادی شده بودم... بدهی داشتم و نمی توانستم 
بپردازم.« درخواست حبس خانگی والتر بیوت رد شده و او 
هم اکنون در زندان رم نگهداری می شود. اگر جرم جاسوسی 
این افسر نیروی دریایی ارتش ایتالیا ثابت شود، او دست کم 

به 1۵ سال زندان محکوم می شود.

اوکراینوکانادابرایآغاز
دورجدیدگفتوگوها
باایرانآمادهمیشوند

اعالم  کانادا  و  اوکراین  خارجه  امور  وزرای 
جدید  دور  برای  کشور  دو  این  که  کردند 
هواپیمای  سانحه  درباره  ایران  با  مذاکرات 
اوکراینی آماده می شوند. به گزارش ایسنا، به 
نقل از سایت وزارت خارجه اوکراین، دیمترو 
گفت وگویی  در  اوکراین  خارجه  وزیر  کولبا، 
تلفنی با مارک گارنو، همتای کانادایی خود 
درخصوص اقدامات پیش از آغاز دور جدید 
ایران صحبت کرده است. در  با  گفت وگوها 
است:  آمده  اوکراین  خارجه  وزارت  بیانیه 
طرفین هماهنگی هایی در خصوص اقدامات 
بیشتر به منظور ایجاد موضع مشترک پیش 
از دور بعدی مذاکرات با ایران در خصوص 
بین المللی  هواپیمایی   ۷۵2 پرواز  سقوط 
پایدار  اولویت  بر  طرفین  داشتند.  اوکراین 
و  قربانیان  برای  عدالت  به  دستیابی 
از  کردن  حاصل  اطمینان  و  بستگانشان 
این  مسئول  که  افرادی  مجازات  حتمیت 

کردند. تاکید  بوده اند،  تراژدی 

رئیس سازمان هواپیمایی خبر داد

بازگشتلوفتهانزابهآسمان
ایرانتادوهفتهدیگر

شرکت  بازگشت  از  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
هواپیمایی لوفتهانزا به آسمان ایران تا دو هفته 
دیگر خبر داد و گفت: بقیه ایرالین های خارجی 
هم که پیش از شیوع ویروس کرونا به کشورمان 
پرواز داشتند به تدریج پروازشان به ایران را از سر 
خواهند گرفت. تورج دهقان زنگنه در گفت و گو با 
ایسنا اعالم کرد: شرکت هواپیمایی لوفتهانزا یکی 
از ایرالین های قدیمی بود که جزو پرترددترین 
شرکت های هواپیمایی در آسمان ایران محسوب 
می شد. بر اساس مذاکرات صورت گرفته پس 
 1۶ در  شرکت  این  پرواز  نخستین  ماه ها  از 
آوریل سال جاری میالدی یعنی دو هفته آینده 
به مقصد تهران انجام می شودد. او با اشاره به 
شیوع ویروس کرونا به عنوان عامل اصلی توقف 
پروازهای خارجی گفت: دیگر ایرالین های خارجی 
مانند بریتیش ایرویز، آسترالین ایرویز، شرکت 
هواپیماییکی.ال.ام و امثال آن نیز که پیش از 
این به ایران پرواز داشتند به آسمان کشورمان باز 
خواهند گشت و پروازهای خود را از سر می گیرند.

بخشی از بدنه حزب دموکرات 
نگران آن بودند که جو بایدن 
ممکن است با برداشتن ناگهانی 
تحریم های اقتصادی ایران 
که توسط دونالد ترامپ ِاعمال 
شده بود، حمایت کنگره را از 
دست بدهد. تیم بایدن نیز این 
موضوع را درک کرده و نگران 
مخالفت اعضای کنگره برای 
نزدیک شدن به ایران است. 
طومارهای مختلفی از سوی 
سناتورهای آمریکایی نوشته و 
امضا می شود که هرکدام در یک 
جهت است

الری: از روز 12 تا 13 فروردین 
1۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 11 هزار و ۶۶۰ 
بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 33۰ نفر از آنها بستری 
شدند. 11۷ نفر نیز جان خود را 
از دست دادند
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وزیر بهداشت:

روزهایسختیپیشرویماناست
صفحه  در  متنی  انتشار  با  بهداشت  وزیر 
مجاز  از  انتقاد  ضمن  خود  اینستاگرام 
بودن سفرها و تصمیم های اخیر مسئوالن 
روزهای سختی  نوشت:   ،1۴۰۰ نوروز  برای 
تا  یاری مان کند  خداوند  است.  پیش  در 
نمانیم، تا دست آورد افتخار آمیز روزهای 
تا  نرود.  باد  به  سادگی  به  تحریم  سخت 
همراهی مان  و  پایداری  آنان که  شرمسار 
کردند و شرمنده روح بلند مدافعین سالمت 
تا  و کمک کنند  نشویم  و خانواده هایشان 
عزیزان ارجمند دیگری از دست ندهیم. به 
این  در  نمکی  سعید  دکتر  ایسنا،  گزارش 
پست اینستاگرامی  خود نوشت: »ویروس 
سرکش انگلیسی از راه رسید، خوزستان را 
گرفتار کرد، شبانه روز تالش نمودیم تا در 
از سه پیک کشوری  بیشتر  استان که  آن 
عمال  کنیم.  مهارش  کرد  گرفتارمان  قبلی 
را  یافته  ویروس موتاسیون  ضربه شست 
از هوا و زمین  چشیدیم، ویروس مهاجم 
مقال  این  در  بحثش  جای  دالیلی که  به 

به همه جا پر گشود. نمی گنجد 
نوشتیم... گفتیم... التماس کردیم... قسم 
صبوری کنید.  هفته  سه  تا  دو  دادیم که 
از فرصت  قبل  تا مثل سال  بدهید  مهلت 
تعطیالت سال نو استفاده کنیم و با تشدید 
بیماریابی در طرح شهید سلیمانی خانه به 

خانه شعله های کوچک را شناسایی و مهار 
دامن  آتش  و  نپیوندند  هم  به  تا  نماییم 
و  سفر  گفتیم  نگیرد.  را  کشورمان  پهنه 
جمعیت سیال نمی گذارد طرح اجرا شود و 
بیماری نیز از نقاط گرفتار به مراکز پاک تر 

می شود. منتقل 
ارزاق شب  تهیه  گفتیم: صف های طوالنی 
تنیده  سالمند  جمعیت  ساعت ها  عید 
گفتیم  می کند.  گرفتار  را  صف ها  این  در 
ولی  است  مهم  مردم  تاب آوری  می دانیم 
پس  سالمت  خسته  مدافعان  تاب آوری 
برای  جانفشانی  و  بی وقفه  ماه کار   1۴ از 
مدیریت پیک های پیوسته نیز مهم است.
دارد  اهمیت  گردشگری  اقتصاد  گفتیم: 
و  سالمت  نظام  اجتماعی  سرمایه  ولی 
هزینه های شیوع مجدد بیماری و اثراتش 
بر اقتصاد خرد و کالن کشور نیز بی اهمیت 

نیست.
کارشناسیمان  های  حرف  به  اگر  گفتیم: 
بهار سختی در پیش است.  ندهند  گوش 
باور نکردند که اوال وزن  شاید بدین دلیل 
را در محاسبات  یافته  ویروس موتاسیون 
ثانیا  و  نمی شناختند  ما  اپیدمیولوژیک 
و  بی صدا  آرام،  را  قبلی  سه پیک سنگین 
و  کردند  مدیریت  همکارانمان  مظلومانه 
گروهی فکر کردند که فراز و فرود منحنی ها 

است! فتوشاپ  شیوه  به  شاید 
در روزهای گذشته با روسای خسته و دل 
شکسته دانشگاه های علوم پزشکی تماس 
در  بیمارانشان  نگرانند،  شدت  به  داشتم. 
پر  در حال  و تخت هایشان  افزایش  حال 
شدن است. ضمن آن که می دانند در این 
سرکش  غول  مهار  زنجیر  اوال  جدید  خیز 
تر  گسترده  جدید  ویروس  با  بیماری 
مدافع شان  سربازان  و  خود  ثانیا  و  است 
خسته تر. روزهای سختی در پیش است. 
تا دست  نمانیم،  تا  یاری مان کند  خداوند 
تحریم  سخت  روزهای  افتخار آمیز  آورد 
آنان  شرمسار  تا  نرود.  باد  به  سادگی  به 
و  کردند  مان  همراهی  و  پایداری  که 
و  سالمت  مدافعان  بلند  روح  شرمنده 
تا  کنند  کمک  نشویم،  هایشان  خانواده 
عزیزان ارجمند دیگری را از دست ندهیم. 

ان شاهللا«

فوتیهایکروناسهرقمیشد
الری،  سادات  سیما  دکتر  دیگر،  سوی  از 
سخنگوی وزارت بهداشت نیز با اشاره به 3 
رقمی شدن آمار جانباختگان کرونا، گفت: 
تن   11۷ ساعت گذشته   2۴ در  متاسفانه 
از هموطنان خود را بر اثر ابتال به کرونا از 
دست دادیم. سیما الری گفت: از روز 12 تا 
بر اساس معیارهای  13 فروردین 1۴۰۰ و 

بیمار   ۶۶۰ و  هزار   11 تشخیصی،  قطعی 
جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی 
شد که یک هزار و 33۰ نفر از آنها بستری 

شدند.
در  بیماران کووید1۹  مجموع  او،  به گفته 
کشور به یک میلیون و ۹۰۸ هزار و ۹۷۴ 
نفر رسید. او افزود: متاسفانه در طول این 
2۴ ساعت، 11۷ بیمار کووید1۹ جان خود 
جان باختگان  مجموع  و  دادند  از دست  را 
این بیماری به ۶2 هزار و ۸۷۶ نفر رسید. 
الری تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون یک 
میلیون و ۶33 هزار و  ۹۴۹ نفر از بیماران، 
ترخیص  بیمارستان ها  از  یا  و  یافته  بهبود 
از  نفر   ۵ و  هزار  چهار  افزود:  او  شده اند. 

بخش های  در  کووید1۹  به  مبتال  بیماران 
تحت  بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های 

دارند. قرار  مراقبت 
تا کنون  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
آزمایش  و ۷۷۸  هزار  و ۹۶3  میلیون   12
شده  انجام  کشور  در  کووید1۹  تشخیص 

است.
شهرستان   ۴۶ حاضر  حال  در  افزود:  او 
قرمز و 11۹ شهرستان نارنجی هستند و بر 
اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
مسافرت »از« و »به« شهرهای با وضعیت 
او،  نارنجی، ممنوع است. به گفته  قرمز و 
همچنین 2۴۶ شهرستان در وضعیت زرد و 
3۷ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1۹۷۵   |   شنبه  1۴ فروردین 1۴۰۰  |4 اقلیم

کالنتری،  عیسی   ،۹۹ سال  روز  آخرین  در 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
بودجه  درباره  حفاظت محیط زیست خبری 
را به پیام تبریک نوروز ضمیمه کرد و گفت: 
»یک خبر خوب اینکه در سال 1۴۰۰ وضعیت 
سازمان از نظر مالی بسیار بهتر می شودچون 
کمک های  و  رئیس جمهوری  دستور  با 
سازمان برنامه و بودجه در سال جدید بودجه 
هزینه ای تقریبا دو برابر و بودجه عمرانی هم 
بنابراین  حدود 3 برابر نسبت سال ۹۹ شد. 
سال  در  را  خود  تعهدات  تمام  امیدوارم که 
1۴۰۰ انجام دهیم.« اما در تعطیالت نوروز خبر 
دیگری درباره بودجه سازمان محیط زیست 
دست به دست شد که حاکی از کاهش سی 
درصدی رقم بودجه بود . جدول های منتشر 
شده نشان می داد با وجود رشد ۴1 درصدی 
بودجه کشور، بودجه سازمان حفاظت محیط 
زیست با کاهش 3۰۰ میلیارد تومانی نسبت 
میلیارد   ۹۰۰ حدود  دولت،  پیشنهاد  رقم  به 
تومان به تصویب رسیده است. واکنش های 
مختلف به این مسئله سبب شد »پیام ما« 
میرزاده، کارشناس  حمید  با  گفت وگویی  در 
حوزه محیط زیست از چند و چون اتفاقات 
رخ داده در حوزه بودجه سازمان برای سال 

بپرسد.   1۴۰۰
را  سازمان  بودجه  بحث  ابتدا  از  میرزاده که 
ابتدایی  بودجه  می گوید  است  کرده  دنبال 
زیست  محیط  سازمان  برای  ماه  آذر  در  که 
عنوان شد رقم 122۸ میلیارد تومان بود. بر 
این اساس رقم بودجه سال 1۴۰۰ به نسبت 
بود  تومان  میلیارد   ۶3۸ رقم  که   ۹۹ سال 
می توانست افزایش خوبی داشته باشد اما در 
نهایت اصالحیه مجلس عاملی شد تا رقمی 
نگیرد  قرار  توجه  مورد  شد  تعیین  ابتدا  که 
 ۸۹۷ زیست  محیط  بودجه  رقم  درنهایت  و 
میلیارد تومان شود که به نسبت سال ۹۹ در 
خواهد  افزایش  تومان  میلیارد   2۵۶۰ حدود 
داشت. به گفته میرزاده این اتفاق اما تمام 
و  ماند  منتظر  باید  و همچنان  نیست  ماجرا 
چه  مجلس  طرف  از  تصویبی  جدول  دید 
عددی را نشان می دهد. او می  گوید: »کاهش 
 ۸۹۷ به  تومان  میلیارد   122۸ رقم  از  فعلی 
میلیارد تومان در حالی رخ داده که مجلس 
را ۴1  بودجه دولت  در اصالحیه اش کل رقم 
دستگاه های  یعنی کل  داده.  افزایش  درصد 
خواهند  بودجه  افزایش   درصد   ۴1 دولتی 
داشت اما بودجه درخواستی سازمان محیط 

است.«  داده  را کاهش  زیست 

حال  عین  در  زیست  محیط  این کارشناس 
معتقد است که در هر صورت نمی توان این 
افزایش  این  از  و  هم گذاشت  را کنار  اعداد 
تغییرات  و  تورم  نرخ  که  چرا  بود.  راضی 
اقتصادی رخ داده عدد تعیین کننده  ای است 
آمار  مرکز  تورمی که  نرخ  با  را  بودجه  اگر  و 
وجود  با  باید گفت  بسنجیم،  می کند  اعالم 
افزایش عدد بودجه اما عمال بودجه کم هم 
کارگری  که  است  این  »مثل  است.  شده 
امسال دستمزد یک میلیون تومان را بگیرد 
هزار   ۹۰۰ ماه  در  جاری اش  هزینه های  و 
تومان باشد. سال بعد حقوقش افزایش پیدا 
کند به یک میلیون و پانصد هزار تومان اما 
هزینه های جاری اش یک میلیون و ششصد 
باشد. در نتیجه این افزایش دستمزد به درد 
با  عمال  ترتیب  این  به  و  نمی  خورد  فرد  آن 

شده ایم.« مواجه  حقوق  کاهش 
او مثال دیگری از تاثیرات تورم بر رقم بودجه 
می آورد و به بودجه سال های گذشته سازمان 
محیط زیست اشاره می کند. به بودجه سال 
۹۷ سازمان محیط زیست که 2۵۴ میلیارد 
تومان بوده و در سال ۹۸ این رقم به 3۷3 
میلیارد   12۰ حدود  یعنی  رسید.  میلیارد 
داده  رخ  تا ۹۸  از سال ۹۷  بودجه  افزایش 

تورم  نرخ  کردن  لحاظ  با  بخواهیم  اگر  اما 
مقایسه  یکدیگر  با  را  سال  دو  این  بودجه 
چیزی  بودجه  افزایش  بگوییم  باید  کنیم 
است.  بوده  تومان  میلیارد   32 حدود  در 
»نوسانات قیمت ها مهم است. ممکن است 
تملک  بودجه  نظر  از  زیست  سازمان محیط 
از نظر ملک و امالک وضعیت  دارایی یعنی 
خوبی داشته باشد و پاسگاه های محیط بانی 
و ساختمان هایی که دارد زیاد باشد اما میزان 
درآمد از این امالک بسیار کم است و مجبور 
در  و  برون سپاری کند  را  می شود خدماتش 
نتیجه اینجاست که نوسانات قیمت ها و تورم 

می کند.«  پیدا  اهمیت 
با این حال او همچنان معتقد است که باید 
شده  اعالم  بودجه  و  نهایی  جداول  منتظر 
باشیم و تنها در آن صورت است که می توان 
درباره بودجه این سازمان به درستی صحبت 
کرد و البته بحث دیگری که مطرح می شود؛ 
از یک سو زمان تخصیص و از سوی دیگر رقم 
است  ممکن  است که  شده  داده  تخصیص 

کمتر از رقم تعیین شده باشد.

ازتصویبتاتخصیصبودجه
تخصیص  تا  تصویب  زمان  از  بودجه 

می گذراند  را  پیچیده ای  مراحل  کردن  پیدا 
موارد  بعضی  در  مسیر  همین  شدن  طی  و 
برای بودجه های تعیین شده مشکالتی ایجاد 
می شود  تصویب  بودجه ای  وقتی  می کند. 
این  تا سقف  اجازه می دهد  دولت  به  یعنی 
مبلغ هزینه کند و به این معناست که دولت 
اجازه ندارد مبلغی بیشتر از آن هزینه کند اما 
داده  تعیین شده  رقم  از  است کمتر  ممکن 
مشکالت  از  یکی  می گوید  میرزاده  شود. 
دستگاه های دولتی همین است که هیچ وقت 
اگر  و  نمی شود  منتشر  تخصیص یافته  مبلغ 
هم منتشر شود مورد توجه قرار نمی گیرد یا 
نامناسب است.  در زمان  بگیرد هم  قرار  اگر 
سازمان  دست  به  زمانی  چه  بودجه  »اینکه 
می رسد هم خیلی مهم است. اگر پول تعیین 
شده پس از تعطیالت نوروز داده شود قدرت 
 31 اگر  و  است  چیز  یک  فعالیت  و  خرید 
خرداد پرداخت شود یک چیز دیگر. بخشی 
از این مسئله به دلیل تورم است و بخشی 
دیگر به دلیل زمان سپری شده. در نتیجه به 
تعیین  رقم  از  نمی توان صرفا  راحتی  همین 
شده برای بودجه صحبت کرد. پول نهایی که 
تخصیص داده می شود و زمان آن هم بسیار 

است.« مهم 
او به یکی از همین موارد نادرست تخصیص 
بودجه اشاره می کند که در سال ۹۰ رخ داد. 
آن زمان دولت مبلغ یک میلیارد دالر را برای 
مهار ریزگردها تعیین کرد که رقم بسیار باال و 
خوبی بود اما این بودجه در بهمن ماه و به 
مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. 
هم  و  شد  مبلغ کاسته  میزان  از  هم  یعنی 
در پایان سال ابالغ شد. از این ۸۵۰ میلیارد 
شد.  نیرو  وزارت  سهم  میلیارد   ۷۰۰ تومان، 
و  زیست  محیط  سازمان  سهم  میلیارد  صد 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  به  هم  میلیارد   ۵۰
پایان  در  تخصیص  شد.  داده  آبخیزداری  و 
سال کار را سخت کرد. دیگر امکان برگزاری 
و  نداشت  وجود  پیمانکار  انتخاب  و  مناقصه 
چون این بودجه در زمان محدود باید خرج 
وقت  رئیس  نخورد،  برگشت  تا  می شد 
سازمان گفت با این پول تجهیزات مورد نیاز از 
چین وارد شود و به این ترتیب کانکس های 
محیط بانی و دوربین و .... وارد شد و پولی که 
باید برای مهار ریزگردها و حمایت از تاالب ها 
به  می شد  هزینه  چنینی  این  برنامه های  و 

نحو دیگری هزینه شد. 
تمام  مشکل  که  مشکل  این  بر  »عالوه 
محیط  سازمان  است.  دولتی  سازمان های 
سازمان  این  دارد؛  هم  دیگری  فرق  زیست 
درآمدی  منابع  دستگاه ها  سایر  خالف 
بودجه  به  از پیش چشمش  و بیش  ندارند 
تعیین شده و اختصاص پیدا کردن آن است. 
دارد  درآمد  زیست چند محل کسب  محیط 
چند  است که  شکار  پروانه  بزرگترینش  که 
شده  مواجه  اختالالتی  با  می شود  سالی 
است. عوارض آالیندگی هم محل دیگر درآمد 
همین  به  است.  اندک  آن  میزان  است که 
دچار  آن  تخصیص  و  بودجه  وقتی  دلیل 
اختالل شود، فعالیت سازمان هم به مشکل 
برمی خورد و این برای سازمان محیط زیست 
است  زیستی کشور  تنوع  حفظ  مسئول  که 

است.« مسئله ساز 
در  زیست  محیط  کارشناس  این  گفته  به 
شرایطی که حوزه تنوع زیستی و زیستگاه ها 
محیط  سازمان  جز  دیگری  متولی  هیچ 
بودجه  شدن  پایین  و  باال  ندارد،  زیست 
پیش  زیست  محیط  برای  بزرگی  مشکالت 
سازمان  است  حالی  در  این  آورد،  خواهد 
باید متولی و حافظ  حفاظت محیط زیست 

باشد. کشور  زیست  محیط  عمده 
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اعتبارتکاهشیافتهاست

آفتسلبریتیزهشدن
حیاتوحش

فارسی  به  که  دارند  مثلی  یک  ترک ها 
وقتی  »شاعر  می شود:  تعبیر  این چنین 
یارم  یارم  ندای  ندارد،  برای گفتن  چیزی 
سرمی دهد«. این مثل مصداق بارز بعضی 
که  است  اینستاگرامی  سلبریتی های 
خود  شغل  و  حرفه  در  آن ها  از  بسیاری 
اعم از بازیگری و خوانندگی و مجری گری 
هستند  اخالق مدار  و  محبوب  بسیار  اتفاقا 
اما بسوزد پدر ولع و عطش وظیفه شناسی. 
این بزرگواران در ارائه ویترین رنگارنگ از 
خارجه  سیاست  از  متنوع  استوری های 
توصیه های  و  علمی  جدید  یافته های  تا 
تالش  جامعه شناسی  و  روانشناسی 
دنیا  از  جاهل  مخاطبانشان  می کنند 
کمتر  استوری  یک  اگر  گویی  نروند. 
میلیونی شان  دنبال کنندگان  بگذارند 
این  نمی توانند  دیگر  و  می کند  ریزش 
دوش  بر  دنیا  پایان  تا  را  خطیر  وظیفه 

. بکشند
دوم  فصل   1۴۰۰ آغازین  روزهای  در 
در  گونه های  جدید  تم  با  هیوال  سریال 
از  کدام  هر  تهیه  که  انقراض  معرض 
بودجه  تومان  میلیون  ده ها  نیازمند  آنها 
نامبارک  اتفاق  این  شد.  رونمایی  است، 
دوستداران  همه  فرهنگی  بستر  یک  در 
را  کشور  زیستی  تنوع  و  حیات وحش 
دیگر  زیرا  کرد  روبه رو  جدی  نگرانی  با 
بوآ  مار  و  بنگال  ببر  نگهداری  تبلیغات 
و  نبود  مجازی  فضای  مختص  ایگوانا  و 
االن دیگر افراد در کنار خانواده و با خیال 
راحت می توانند به صورت غیرمستقیم در 
ارزشمند  جانوران  این  دلبری های  معرض 

بگیرند. قرار 
نادرست  کنش  اولین  اتفاق  این 
قبال  در  هنرمندان  و  سلبریتی ها 
گذشته  ماه های  در  نبود.  حیات وحش 
و  فرهنگی  چهره های  از  تعدادی  نیز 
صفحات  در  را  ویدیویی  کشور  هنری 
گذاشتند  اشتراک  به  خود  اینستاگرامی 
از  یکی  در  جانورشناس  یک  آن  در  که 
کردن  بغل  حال  در  آفریقایی  کشورهای 
این  اشتباه  به  و  بود  آفریقایی  یوز  سه 
به عنوان مهربانی یک محیط  بان  را  ویدیو 
دادند. مخاطبان  خورد  به  یوزها  با  ایرانی 

عمل  این  علمی  یا  اخالقی  جنبه  از  فارغ 
به  سلبریتی ها  رسالت  به  توجه  با  و 
اطالعات  ارائه  در  غیرموثق  منبع  عنوان 
گونه  این  قطعا  مخاطبان،  به  درست 
پرهزینه  بسیار  بدآموزی  یک  اقدامات 
و  دنیا  سطح  در  حیات وحش  برای 
محسوب  ما  کشور  سطح  در  ویژه  به 
خاص  صورت  به  حیات وحش  می شود. 
چنان  از  عام  صورت  به  زیست  محیط  و 
اکولوژیکی  و  بوم شناختی  پیچیدگی های 
برخوردار است که سال ها تحقیق و بررسی 
راهکارهای  ارائه  و  حوزه  این  محققان 
از  حفاظت  برای  مثال  طور  -به  مختلف 
هرچه  محافظه کاری  با  جمعیت-  یک 
پژوهشی  مبادا  می گیرد که  انجام  تمام تر 
اثبات  حفاظت  برای  را  شیوه  آن  خالف 
کند و روش نادرست قبلی به جمعیت آن 

برساند. آسیب  گونه 
رابطه  برقراری  به  مردم  ضمنی  تشویق   
وحش  حیات  با  صمیمی  و  دوستانه 
تبعاتی بس گران تر از تخریب زیستگاه و 
بیشتر  بررسی  به  نیاز  دارد که حتی  شکار 

ندارد. هم 
و  تلویزیونی  سیرک های  آفت 
و  شخصیت ها  هردم بیلی  اظهارنظرهای 
چهره های مختلف که بدون در نظر گرفتن 
حوزه  در  اظهارنظر  به  اقدام  آن،  تبعات 
محیط  زیست می کنند از گذشته دامن گیر 
محیط زیست کشور  بی جان  و  نحیف  تن 
بوده، به طوری که اکنون هر بزرگواری که 
جمع  خود  دور  نفر  بیست  ده،  می تواند 
کند از محیط زیست سخن می گوید و اگر 
راهکارهایی  کرد  پیدا  بیشتری  مخاطبان 
در  جهانی  چالش های  از  برون رفت  برای 

می دهد. ارائه  اقلیمی  تغییرات  حوزه 
شخصیت های  عنوان  به     سلبریتی ها 
وظیفه  جامعه  در  محبوب  و  حقیقی 
باید  و  دارند  برعهده  را  فرهنگی  راهبری 
که  کنند  توجه  مهم  بسیار  نکته  این  به 
»من  مسابقه  برای  جایی  مجازی  فضای 
نیست.  نیست«  کردم  استوری  اول 
محوری  نقش  می توانند  سلبریتی ها 
داشته  عمومی  افکار  صحیح  هدایت  در 
باعث  نه  تنها  خطاها  این  تکرار  اما  باشند 
را  آنها  بلکه  از آن ها می شود  اعتماد  سلب 
چهره  می کندو  آنتی مدیا  آفتی  به  تبدیل 

می برد. سوال  زیر  نیز  را  آنها  حرفه ای 

بودجه سال ۹۷ سازمان محیط 
زیست 2۵۴ میلیارد تومان بود 
و در سال ۹۸ این رقم به 3۷3 
میلیارد رسید. یعنی حدود 12۰ 
میلیارد افزایش بودجه از سال 
۹۷ تا ۹۸ رخ داده اما با لحاظ 
کردن نرخ تورم بودجه در این 

دو سال باید گفت افزایش 
بودجه چیزی در حدود 32 

میلیارد تومان بوده
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تومانافزایشخواهدیافتوبرایاجراییشدنابالغمیشود.

به گفته میرزاده، کارشناس 
محیط زیست ممکن است 

سازمان محیط زیست از نظر 
بودجه تملک دارایی وضعیت 
خوبی داشته باشد اما میزان 

درآمد از این امالک بسیار 
کم است و مجبور می شود 

خدماتش را برون سپاری کند و 
در نتیجه اینجاست که نوسانات 

قیمت ها و تورم اهمیت پیدا 
می کند

|  
س

فار
  |

جنگل ها،  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع 3۰ مورد 
آتش سوزی در 1۰ روز ابتدایی سال خبر داد.
علی عباس نژاد با اشاره به اینکه از ابتدای 
حفاظت  یگان  نیروهای  نوروز  تعطیالت 
آماده باش  درحالت  جنگل ها  سازمان 
هستند و با حضور به موقع نیروها گسترش 
ایسنا  به  شده،  متوقف  آتش سوزی های 
 1۵۰۴ و   13۹ تلفنی  سامانه  »دو  گفت: 
وقوع  از  دریافت گزارش های مردمی  آماده 
مراتع  و  جنگل ها  در  احتمالی  تخلفات 

است.«
در  آتش  وقوع  تعداد  اینکه  بیان  با  او 
گذشته  سال  به  نسبت  کشور  جنگل های 
»علت  داد:  توضیح  است،  شده  بیشتر 
بی توجهی  آتش سوزی ها  این  تمام  وقوع 
براساس  به طورکلی  است.  بوده  گردشگران 
توصیه های وزارت بهداشت و برای جلوگیری 
افراد  به کرونا الزم است که تمامی  ابتال  از 
و  بمانند  خود  خانه های  در  طبیعت  روز  در 
خودداری کنند؛  شلوغ  مناطق  در  حضور  از 
این  طی  افراد  از  عده ای  اگر  به هرحال  اما 
می کنند  مراجعه  طبیعت  و  جنگل   به  ایام 
وارد شدن  از  برای جلوگیری  را  نکاتی  باید 
خسارت به عرصه های منابع طبیعی رعایت 
سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده  کنند.« 
ادامه  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 

آتش  کردن  روشن  قانون  »براساس  داد: 
ما  نیروهای  اگر  و  است  جرم  جنگل  در 
برخورد  شوند،  روبه رو  موردی  چنین  با 
عده ای  بین  این  در  اگر  می کنند.  قانونی 
روشن  آتش  جنگل ها  در  و  قانون شکنی 
کردند، پیش از ترک محل مطمئن شوند که 
آتش به طور کامل خاموش شده است چرا 
که در غیر این صورت با وزش باد آتش زیر 
خاکستر مجدد شعله ور می شود و خسارت 

می شود.« وارد  جنگل ها  به  زیادی 
کردن  رها  این که  به  اشاره  با  عباس نژاد 
است که  ناپسندی  طبیعت کار  در  زباله ها 
عالوه بر ایجاد منظره ای زشت تنوع زیستی 
جنگل ها را تهدید می کند، گفت: »برخی از 
زباله هایی که نور را منعکس می کنند مانند 

بطری های شیشه ای  سبب وقوع آتش در 
این رو  از  می شود.  مراتع کشور  و  جنگل ها 
زباله های  گردشگران  کلیه  که  است  الزم 
جنگل  از  و  جمع آوری  کیسه ای  در  را  خود 
در  سیگار  ته  پرتاب  کنند.  خارج  مرتع  و 
جاده های  حاشیه  یا  مراتع  و  جنگل ها 
در  آتش  وقوع  سبب  می تواند  نیز  جنگلی 
حفاظت  یگان  فرمانده  شود.«  مناطق  این 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
و  موتورسواری  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در 
ممنوع  طبیعی  منابع  عرصه های  در  آفرود 
و جرم است، عنوان کرد: »اگر نیروهای ما 
و  اصلی  مسیرهای  از  خارج  را  خودرویی 
جاده ها ببینند، حتما خودرو را متوقف و به 

می کنند.« منتقل  پارکینگ 

وقوع3۰آتشسوزیدر۱۰روزاولسال
پایش

به گفته مدیر کل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان 

هواشناسی تاکنون کمبود 
شدید بارش را داشتیم و 

در ادامه و طی 1۰ تا 1۵ روز 
آینده نیز بارش شدیدی 

در نقشه ها فعال نشان داده 
نشده و از آنجایی که فصل 

بارشی تا اردیبهشت و ابتدای 
خرداد است، بنابراین امسال 

سال بسیار خشکی خواهد 
بود

مدیرکلپیشبینیسازمانهواشناسی

سالبسیارخشکیدرپیشاست
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی با پیش بینی بارش هایی در نوار 
شمالی کشور گفت : »سال بسیار خشکی 

در پیش است.«
باد  وزش  پیش بینی  از  ضیائیان  صادق 
شدید در کشور طی روز شنبه خبر داد و 
درباره وضعیت جوی نقاط مختلف کشور در 
هفته آینده به ایلنا گفت: »در شروع هفته 
جاری بارش هایی را در نوار شمالی کشور 
خواهیم داشت. بارش در زاگرس مرکزی 
از جمله استان های چهار محال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، شمال استان فارس 
و همچنین در نوار شمالی در شمال خراسان 
شمالی،  خراسان  از  بخش هایی  رضوی، 
غربی  آذربایجان  خزر،  ساحلی  نواحی 
آذربایجان  و  کردستان  از  بخش هایی  و 
شرقی پیش بینی شده است.« او با اشاره 
به شدید نبودن بارندگی ها گفت: »بارش ها 
ارتفاعات  در  تنها  و  نیستند  شدید  غالبا 
استان چهار محال و بختیاری انتظار بارش 
قابل مالحظه داریم. در ارتفاعات خراسان 
رضوی هم بارش ها مناسب خواهند بود.«
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی درباره پیش بینی بارش ها در 
فصل بارشی بهار در نقاط مختلف کشور 
نیز گفت: »تاکنون کمبود شدید بارش را 
داشتیم و در ادامه و طی 1۰ تا 1۵ روز آینده 

نیز بارش شدیدی در نقشه ها فعال نشان 
داده نشده و از آنجایی که فصل بارشی تا 
اردیبهشت و ابتدای خرداد است، بنابراین 
امسال سال بسیار خشکی خواهد بود.« او 
اضافه کرد: »در روز شنبه )1۴ فروردین( 
وزش باد شدید پدیده غالب در بسیاری از 
استان ها است. استان های اصفهان، شمال 
شمال  و  مرکزی  استان های  و  فارس 
غرب در معرض وزش باد شدید به ویژه 
در ساعات بعد از ظهر دارند. در تهران نیز 
از روز یکشنبه به بعد روند افزایش دما را 

خواهیم داشت.
تهران  در  شدید  باد  وزش  شنبه  روز   
تهران  استان  در  پراکنده  بارش های  و 
پیش بینی شده است.« به گفته ضیائیان 
خاصی  بارش  رو  پیش  هفته  طی  در 
پدیده غالب وزش  و  نیست  انتظار  مورد 
باد است. پیش از این نیز در بهمن ۹۹، 
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی 
هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت  و 
کم بارشی در ایران را نگران کننده خوانده و 
به ایسنا گفته بود: »تاکنون تنها 3۰ درصد 
برای تامین آب کشور  بارندگی ساالنه  از 
اتفاق افتاده است.جمع بندی ایستگاه های 
هواشناسی نشان می دهد که درحال حاضر 
از  بارش ها در کل کشور 2۵ درصد کمتر 

است.« نرمال 

|کارشناسمحیطزیست|

|مسعودالهوت|
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هم  را  فرهاد  عیدی  بوی  تلویزیون  اگر 
هم  دودی  ماهی  عطر  می کرد،  پخش 
باشد.  نوروز  نویدبخش  نمی توانست 
مرکزی  بانک  رسمی  آمارهای  به  نگاهی 
یعنی  دو  این  ترکیب  و  بیکاری  تورم،  از 
پاسخی  هر  دادن  برای  فالکت  شاخص 
نمی توانند  اعداد  همیشه  اما  بود.  کافی 
احساسات آدمی را به  روشنی نشان دهند.

در  که  بود  چنین  داستان  خالصه   
شرمنده  بیشتری  پدران  اخیر  سال های 
جیب  جوانان  بودند،  شده  خانواده هایشان 
کرده  حس  ملموس تری  طور  به  را  خالی 
از  بیشتری  »نه «های  کودکان  بودند، 
بخواهیم  اگر  و  بودند  شنیده  والدینشان 
نایاب  متاع  دلخوشی  باشیم:  گفته  کوتاه 

بود. شده  ایرانمان 

اخبارسال سرتیتر کرونا؛
پشتیبان  شناور  به  موشک  اصابت 
جنگل های  در  آتش سوزی  کنارک، 
هزار  بیست  مرز  از  دالر  عبور  زاگرس، 
ریال،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  تومان 
سقوط بی سابقه بورس ایران و غرق شدن 
مهاجران ایرانی در کانال مانش چند مورد 
سرزده  عبور  هنگام  بودند که  تیترهایی  از 
گوش  روزنامه فروشی،  دکه   مقابل  از 
زدن  سر  خطی،  تاکسی  رادیوی  به  دادن 
استراحت  وقت  در  خبری  کانال های  به 
از  یکی  گذرای  تماشای  ناهار،  از  بعد 

کردن  عوض  موقع  خبری  بخش های 
زدن  گپ  هنگام  یا  تلویزیون  شبکه های 
همکار،  یک  خانواده ،  اعضای  از  یکی  با 
مثل سوپرمارکتی محل  آشنایی  یا  دوست 
شدیم.  مطلع  آن ها  از  گذشته  سال  در 
نبود  شباهت  بی  چندان  هم  جهانی  اخبار 
کشف  کرونا  واکسن  که  رسید  خبرش  و 
ریاست  انتخابات  در  ترامپ  دونالد  شد، 
الکسی  خورد،  شکست  آمریکا  جمهوری 
ناراضی روس هنگام فرود  ناوالنی مخالف 
نظامی  مناقشه  شد،  بازداشت  مسکو  در 
بازپس گیری  به  ارمنستان  و  آذربایجان 
و  شد  منجر  کشور  این  اراضی  از  بخشی 

کردند. کودتا  میانمار  در  نظامیان 
شنیدن  خواندن،  هم  هنوز  چیزی که  اما   
هضم  قابل  برایمان  بدان  کردن  فکر  یا 
است  قرن  پاندمی  به  مربوط  آمار  نیست 
به  نفر  میلیون   13۰ از  بیش  ابتالی  از  که 
و  میلیون  دو  از  بیش  مرگ  و  کووید-1۹ 

می دهد. خبر  نفر  هزار  هشتصد 

امیدوشادباشنویسی روز
نظری  که  را  شمسی  هجری  تقویم 
نوروزی  مناسبت  چند  سال  هر  بیفکنی 
یکم  در  نوروز  جشن  دارد.  ثابت  پای 
ششم،  زرتشت؛  آشو  زادروز  فروردین، 
سیزده به در  جشن  دهم،  آبانگاه  جشن 
امید  روز  عنوان  با  مناسبتی  و  سیزدهم 
سال  روز  ششمین  در  شادباش نویسی  و 

جدید. در گاه شماری ایرانی روز ششم هر 
معتقد  پیشینیان  دارد.  نام  خرداد  ماه، 
کره  ساکنان  برای  روز  این  در  بودند 
روایتی  می کنند.  تقسیم  سعادت  زمین 
چنین  می گوید  که  است  شاهنامه  از  هم 
جمشید  توسط  خط  اختراع  با  مناسبتی 
چنین  در  هست  که  چه  هر  دارد.  ارتباط 
آرزویی  دیگری  برای  ایرانی  هر  روزی 
که  نوشته ای  می نویسد.  کاغذ  روی  نیک 

نزد  سال  پایان  تا  را  آن  باید  مخاطبش 
دود  هم  اسپند  این  جز  دارد.  نگاه  خود 
زمین  بر  آب  و  می ز دند  دف  می شد، 
بود  این  گذشتگان  اعتقاد  می پاشیدند. 
که امید به داشتن یک چیز خاص، باعث 
هم  وجود  اگر  حتی  چیز  آن  می شود 
اختیار  در  و  گرفته  شکل  باشد،  نداشته 
این  زایش  چرایی  برای  گیرد.  قرار  شما 
در  برشمرده اند که  نمونه  چندین  نیز  امید 
غلبه  اهورامزدا،  با  زرتشت  همُپرسگی  کنار 
مشی  روییدن  اژدهاک،  بر  نریمان  سام 
دوباره  پیدایی  مهم ترینش  مشیانه،  و 
روایات  طبق  که  پادشاهی  کیخسروست. 
در  نجات بخشی  اسطوره  با  زرتشتی  کهن 
پایان جهان پیوندی دیرینه خواهد داشت.

امیدمعجزیزمردهنیست  
خانواده ای  در   1۸۰۹ فوریه   12
متولد  آمریکا  ایالت کنتاکی  در  تهی دست 
 23 در  تحصیل کرد.  حقوق  رشته  در  شد. 
مجلس  عضویت  به  نتوانست  سالگی 
که  بود  ساله   2۹ درآید.  قانون گذاری 
ایلینوی  نمایندگان  سخنگویی  مسئولیت 
عنوان  به  شدن  انتخاب  از  نشد.  نصیبش 
در  واشنگتن  در  زمین  اداره کل  کمیسری 

ماند. باز  سالگی   3۹
سناتور  یک  به  شدن  تبدیل  مسیر  در   
این ها  خورد.  شکست  ساله   ۴۹
شانزدهمین  لینکلن  آبراهام  سرگذشت 
 ۵۰ در  که  آمریکاست  رئیس جمهوری 
شد.  برگزیده  سمت  این  به  سالگی 
جنگ  پایان  و  برده داری  الغای  فرمان 
به  او  رهبری  نتیجه  در  آمریکا  داخلی 
تا  تالش  از  ناب  مثال  یک  آمد.  دست 
هیچگاه  که  فردی  برای  توان  آخرین 
در  و  نهراسید  شکست  از  زندگی  در 
جاودانه  تاریخ  در  را  نامش  هم  نهایت 
سده  در  آفریقایی تباری که  بردگان  کرد. 
این  به  کشتی  با  و  شده  شکار  هفدهم 
می شدند  منتقل  تاسیس  تازه  سرزمین 
که  نمی کردند  هم  را  تصورش  هیچگاه 
روزی برای پایان یافتن برده داری در این 
رودرروی  آمریکا  جنوب  و  شمال  کشور 
هم  را  این  تصور  حتی  آنها  بایستند.  هم 
کردن  صحبت  حق  زمانی  که  نمی کردند 
داشته  را  پوست  سفید  یک  با  برابری  از 
باشند. اما دنیا دید که همین کشور زمانی 
ریاست جمهوری  برای  را  سیاه پوست  یک 
برگزید. معاونت  برای  را  دیگری  بعدها  و 

زیستن  ماست برهمه
سطور  این  در  می خواستم  آنچه  هر 

سلوچ«،  خالی  »جای  در  را  بنویسم  پایانی 
می توان  خواناتر  دولت آبادی  محمود  نوشته 
قرار  یک  بر  همیشه  »روزگار  که  یافت 
دارد،  روشنی  دارد.  شب  و  روز  نمی ماند. 
تاریکی دارد. پایین دارد، باال دارد. کم دارد، 
باقی  زمستان  از  چیزی  دیگر  دارد.  بیش 
نمانده. تمام می شود. بهار می آید. هوا مالیم 
می شود. دست و دل مردم باز می شود. کار، 
دست می دهد. دست تنگی نمی ماند. می رود. 

می شود. باز  صحرا  و  دشت  به  پایمان 
بیابان خدا پر علف می شود. شیر و ماست 

نداریم،  ما گوسفندی  می دهد. گرچه  دست 
باالخره  دارند.  بیش  و  کم  که  دیگران  اما 
نیم من دوغی هم گیر ما می آید که نانمان 
این  از  هم  شاید  یا  بخوریم«  و  کنیم  تر  را 
عزیز  باش  »آرام  لنگرودی:  شمس  شعر 
زندگی،  دریاست  حکایت  باش.  آرام  من. 
نمک،  بوی  و  برق  آفتاب،  درخشش  گاهی 
می رویم،  فرو  هم  گاهی  شادمانی،  ترشح 
چشم های مان را می بندیم، همه جا تاریکی 

باش.  آرام  من.  عزیز  باش  آرام  است. 
تاللو  و  می آوریم  بیرون  آب  از  سر  دوباره 
برف که  از  بوته ای  زیر  می بینیم.  را  آفتاب 
این دفعه درست از جایی که تو دوست داری 
واپسین سال  در  دیگر  بار  طالع می شود«. 
مشتی  ما  خاکستر  از  دیگر  شمسی  قرن 
خواهد ماند برای کاه ها. پس بر همه ماست 

زیستن...

شادباش به تاریخ
سال۱۴۰۰آخرینسالازقرنچهاردهمهجریشمسیاستودرپایانقرنشمسیهیچیکازمادیگردراینجهاننخواهدبود

رئیسشورایجهانی
صنایعدستیدرگذشت

جهانی  شورای  رئیس  حیجاوی،  غاده 
 12 پنجشنبه  شامگاه  صنایع دستی، 
فروردین 1۴۰۰ درگذشت. به گزارش روابط 
مرگ  علت  میراث فرهنگی،  وزارت  عمومی 
حیجاوی ابتال به ویروس کووید 1۹ عنوان 

است.  شده 
صنایع دستی  جهانی  شورای  رئیس 
و  شهرها  وضعیت  بررسی  به منظور  بارها 
روستاهای جهانی صنایع دستی قبل و بعد 
از ثبت آن ها به کشور ما سفر کرده بود. او 
عالقه  است،  کویت  اهل کشور  اصالتًا  که 
ظرفیت های  و  صنایع دستی  به  زیادی 

داشت. ایران  در  آن  موجود 
در  حضور  با  ایران  به  سفر  در  حیجاوی   
از  مختلف کشورمان  استان های  و  شهرها 
روستای  و  زنجان  مالیر،  مشهد،  جمله، 
قاسم آباد گیالن ضمن بررسی ظرفیت های 
مهمی  نقش  صنایع دستی  حوزه  در  ایران 
روستاهای  و  شهرها  جهانی  ثبت  در 
صنایع دستی ایران داشته است، به گونه ای 
و  شهر   1۴ با  ایران  حاضر  حال  در  که 
روستای جهانی رتبه اول را در تعداد ثبت 
صنایع دستی  روستاهای  و  شهرها  جهانی 

دارد.  دنیا  در 
ارتباط  حال  عین  در  حیجاوی  غاده 
تنگاتنگی با مسئوالن وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشورمان و نیز 
مختلف  روستاهای  و  شهرها  هنرمندان 
از  یکی  به عنوان  همواره  و  داشت  ایران 
برده  نام  او  از  ایران  صنایع دستی  حامیان 

می شود.

َسرِهرکولکجاست؟

دوران  از  بازمانده ای  هرکول  مجسمه 
ایران  بر  سلوکیان  و  اشکانیان  حکومت 
در  خورشیدی   133۷ سال  که  است 
بیستون  کوه  نزدیک  عمرانی  پروژه  یک 
سر  مجسمه ای که  شد؛  کرمانشاه کشف 

است. شده  دزدیده  بار  دو  آن 
توسط  بیستون  هرکوِل  ایسنا،  به گزارش 
هنگامی  شد،  کشف  سلمانی«  »علی 
در  »کامساکس«  شرکت  کارگران  که 
به  همدان  جدید  راه  خاک برداری  حال 
و خروج  بیستون  دامنه کوه  در  کرمانشاه 
شده  روایت  بودند.  کوه  پای  از  سنگ ها 
دلیل  به  که  را  مجسمه  سِر  کارگران،  که 
شده  َکنده  راه سازی  ماشین های  برخورد 
بود، چند روز پس از بدن آن پیدا کردند. 
یکی  به  خاک برداری  هنگام  همچنین 
آن  همراه  جام  و  مجسمه  دست های  از 
بود.  شده  تکه  چند  دست  و  رسید  آسیب 
است.  کشیده  زیاد  دردسر  هرکول  سِر 
سر  موجود،  اطالعات  و  اسناد  براساس 
توسط   13۵۶ سال  در  بار  یک  پیکره 
از  و پس  دزدیده  فرهنگی  اموال  سارقان 
برگردانده شد. سال 13۵۸ دست،  مدتی 
جام و بخش هایی از پیکره نیز مخدوش 
هرکول  سر   13۷2 سال  شد.  تخریب  و 
جدی  آسیب های  که  شد  سرقت  دوباره 
سازمان  سرانجام،  تا  شد  وارد  آن  به  نیز 
تصمیم  کرمانشاه  استان  میراث فرهنگی 
انبار  به  را  تاریخی  پیکره  این  سر  گرفت 

بسپارد. فرهنگی  اموال 
بود.  بی سر  دهه  یک  هرکول  مجسمه 
)موالژ(هایی  کپی  مدت  این  در  البته 
سرقت  یا  اما  شد  ساخته  هرکول  سر  از 
مواد  یا  نشد،  نگهداری  درست  یا  شد، 
یا توسط  بود،  نامناسب  آن  تشکیل دهنده 
سرانجام  هرکول  شد.  مخدوش  مردم 
جدیدی  موالژ  با   13۸۴ سال  نوروز  در 
مسافران  نمایش  معرض  در  سرش  از 
که  آن طور  گرفت.  قرار  گردشگران  و 
وقت  مدیر  مهدی آبادی،  ملیحه  و  نیازی 
توضیح  سال ها  آن  در  بیستون  پروژه 
ماندن  امان  در  برای  اصلی  سر  داده اند، 
اموال،  قاچاقچیان  و  سارقان  دست  از 
برای  نشد.  نصب  تندیس  روی  دیگر 
را  اخیر  دهه  دو  بیستون  هرکوِل  همین 
در  کرده،  سپری  کپی شده  سر  همان  با 
حفاظی  هیچ  بدون  پیکره اش  که  حالی 
در معرض تخریب است. مجسمه هرکول 
در آذرماه سال 13۸۰ در فهرست آثار ملی 
در  هم اکنون  آن  اصلی  سر  و  شده  ثبت 
کرمانشاه  استان  فرهنگی  میراث  گنجینه 

می شود. نگهداری 

تقویم هجری شمسی را که 
نظری بیفکنی هر سال چند 
مناسبت نوروزی پای ثابت 
دارد. جشن نوروز در یکم 
فروردین، زادروز آشو زرتشت؛ 
ششم، جشن آبانگاه دهم، 
جشن سیزده به در سیزدهم و 
مناسبتی با عنوان روز امید و 
شادباش نویسی در ششمین روز 
سال جدید
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در زمان حفر قبر کابلی در 
آرامگاه معتمدی، با کوزه ای 
سفالی مواجه شدند که 
آن ها را قبر خارج کردند. 
حسن فاضلی نشلی دوست 
و همکار کابلی که بر سر 
مزار او حاضر شده بود، 
گفت: میرعابدین کابلی 
باستان شناسی که تالش 
زیادی برای کشف و شهود 
در محوطه های باستانی 
کشور داشت و نقش زیادی 
در کاوش در شوش داشت، 
با سفال زیست و در کنار 
سفال آرام می گیرد

میرعابدین کابلی در قطعه شماره یک آرامگاه شهید 
معتمدی در شهر بابل به خاک سپرده شد.

موزه  سابق  مدیر  و  پیشکسوت  باستان شناس  او 
نارسایی  دلیل  به  فروردین   12 که  بود  ایران  ملی 
در  خود  مادری  زادگاه  در  سالگی   ۷۸ در سن  کلیه 

شد. سپرده  خاک  به  دیروز  و  درگذشت  بابل 
در  تا  بود  رفته  بابل  شهر  به  قبل  روز  چند  کابلی 
کنار خانواده درمان را ادامه دهد. او در این سال ها 
و  گلشن  جلیل  چون  اشخاصی  و  می شد  دیالیز 
را  میرعابدین کابلی  بیماری  دوران  در  مهدی حجت 
پنج شنبه  صبح  سرانجام  اما  همراهی کردند،  بسیار 
امکان  و  درگذشت  بابل  شهر  در   1۴۰۰ فروردین   12
ویروس  دلیل  به  او  برای  تشییع  مراسم  در  حضور 
نارنجی،  شهرهای  بین  تردد  محدودیت  و  کرونا 
قبر  حفر  زمان  در  دیگر  سوی  از  نبود.  امکان پذیر 
سفالی  کوزه ای  با  معتمدی،   آرامگاه  در  کابلی 
حسن  کردند.  خارج  قبر  را  آن ها  که  شدند  مواجه 
مزار  سر  بر  کابلی که  همکار  و  دوست  فاضلی نشلی 
زمان  در  داد که  خبر  ایسنا  به  بود،  شده  حاضر  او 
به  و  پیدا شد  قبر  داخل  از  تکه ای سفال  قبر  کندن 
او گفت:  افتاد.  تعویق  به  خاک سپاری  دلیل  همین 
زیادی  تالش  باستان شناسی که  »میرعابدین کابلی 
باستانی کشور  محوطه های  در  شهود  و  برای کشف 
داشت و نقش زیادی در کاوش در شوش داشت، با 

می گیرد.« آرام  سفال  کنار  در  و  زیست  سفال 
میراث فرهنگی  و  باستان شناسی  جامعه  همچنین 
کابلی  میرعابدین  درگذشت  پیام هایی  در  ایران 

معاون  طالبیان،  محمدحسن  گفتند.  تسلیت  را 
از  کابلی  میرعابدین  درگذشت  میراث فرهنگی 
باستان شناسی  پیشکسوت  استادان  و  مفاخر 
فعال  و  موثر  حضور  قرن  نیم  به  نزدیک  با  ایران 
فعالیت های  و  آموزش  پژوهش،  عرصه های  در 
نوشت:  و  گفت  تسلیت  را  باستان شناسی  میدانی 
پیشکسوت  و  فرهیخته  استاد  درگذشت  خبر 
شادروان  میراث فرهنگی،  و  باستان شناسی 
سخت  بیماری  دوره  یک  از  پس  میرعابدین کابلی 
پی  در  بالندگی  و  رویش  فصل  روزهای  آغازین  در 
در  کشور  مرمت  استادان  از  دیگر  یکی  درگذشت 
سال جدید  موجب تاثر و تاسف عمیق شد. استاد 
علم  عرصه  پرتالش  باستان شناسان  جمله  از  کابلی 
حوزه  در  فعالیت  دهه  چهار  از  بیش  با  فرهنگ  و 
سال های  نخستین  از  که  بود  آموزش  و  پژوهش 
باستان شناسی  مرکز  در   13۵1 سال  در   حضورش 
سازمان  در   13۶۷ سال  در  آن  از  پس  و  ایران 
پژوهشگاه  در  سپس  و  میراث فرهنگی  وقت 
مسئولیت های  بر  عالوه  و گردشگری  میراث فرهنگی 
در ستاد سازمان وقت،  و مدیریتی  پژوهشی  خطیر 
باستان شناسی  کاوش های  از  بسیاری  در  شرکت  با 
کاوش  سرپرست  عنوان  به  میدانی  فعالیت های  و 
توجهی  درخور  علمی  دستاوردهای  باستان شناس  یا 
تقدیم  کشور  علمی  و  باستان شناسی  جامعه  به  را 
کرده بود. شرکت در کاوش های هفت تپه خوزستان، 
کاوش های ابوفندوا در خوزستان، کاوش های شهداد 
و   13۵۵ و   13۵2 تا   13۵۰ سال های  در  کرمان 

13۵۶ و 13۷3 به عنوان  باستان شناس، سرپرست 
به  ایالم،  در  هلیالن  بررسی های  هیات،  معاون  و 
 ،13۵3 سال  در  هیات  مشترک  سرپرست  عنوان 
تاریخ(،   از  )پیش  کرمان  یحیی  تپه  کاوش های 
تاریخ(،  از  )پیش  دامغان  حصار  تپه  کاوش های 
به  تاریخ(  از  )پیش  خوزستان  شوش  کاوش های 
کاوش های  باستان شناسی،  مرکز  نماینده  عنوان 
عنوان  به  )هخامنشی(  برازجان  سیاه  سنگ 
جلدو  تپه  کاوش های  نقشه بردار،  و  باستان شناس 
در خرم آباد لرستان )پیش از تاریخ، ایالمی، ایالمی 
ارجان  کاوش های  هیات،  سرپرست  عنوان  به  نو( 
بهبهان )ایالمی نو(،  کاوش های شوش )هخامنشی، 
در  هیأت  سرپرست  عنوان  به  اسالم(   ، پارتی 
تعیین   ،13۷۵ و   13۷۴  ،13۶3  ،13۶2 سال های 
عنوان  به  کرمان  شهداد  باستانی  محوطه  حریم 
)ایالمی نو(  خوزستان  ارجان  سرپرست، کاوش های 
باستانی  محوطه  بررسی  هیأت،  عنوان سرپرست  به 
قمرود در قم به عنوان سرپرست هیأت در سال های 
میدانی  فعالیت های  جمله  از  و...   13۷3 تا   13۶۹
که  است  پرتالش  و  فرهیخته  باستان شناس  این 
و  همایش ها  از  بسیاری  در  آن  دستاوردهای  نتایج 
ارائه  سخنرانی  و  مقاله  قالب  در  علمی  نشست های 

است. شده 
ارزشمند  فعالیت های  و  تالش ها  بر  عالوه 
محوطه های  شایسته  معرفی  و   باستان شناسی 
مدیریت  کابلی  استاد  ایران،  بااهمیت  بسیار 
را  هفت تپه  و  شوش  چون  سایت هایی  مسئوالنه 
حفاظت  و کار  داشت  عهده  بر  طوالنی  دوره  در  نیز 
انجام  توامان  را  جوانان  به  آموزش  و  مرمت  و 
و  پژوهش  حوزه  در  کابلی  دکتر  رو  این  از  می داد. 
عرصه  دلسوز  پیشکسوتان  جزء  مرمت  و  حفاظت 

نیست. تکرارشدنی  که  بود  میراث فرهنگی 
اعالم  پیامی  در  ایران  باستان شناسی  علمی  انجمن 
و  مهربان  خوش قلب،  استادی  دادن  دست  از  کرد: 
تاریخ  نزدیکش،  دوستان  روایت  به  که  تاثیرگذار 
ناگوار  ضایعه ای  بود،  ایران  باستان شناسی  شفاهی 
این  فرهنگ دوستان  و  ایران  باستان شناسی  برای 
سرزمین است. استاد میرعابدین کابلی، پیشکسوت 
از عمر خود  ۵۰ سال  از  ایران، بیش  باستان شناسی 
ایران  باستان شناسی  پژوهش  و  آموزش  راه  در  را 
سپری کرد. او که در سال 1322 در شهرستان بابل 
ابتدایی  تحصیالت  گذراندن  از  پس  بود،  شده  زاده 
وارد   13۴3 سال  در  شهرستان،  این  در  متوسطه  و 
بنامی چون  با باستان شناسان  دانشگاه تهران شد و 
بختیاری  و حسین  آذرنوش  مسعود  دکتر  شادروان 
بود. شادروان کابلی مدرک کارشناسی خود  هم دوره 
را در رشته باستان شناسی در سال 13۴۷ از دانشگاه 
خدمت  گذراندن  از  پس  دریافت کرد. کابلی  تهران 
استخدام  به  خورشیدی   13۵۰ سال  در  سربازی، 
سرپرستی  و  درآمد  باستان شناسی  اداره کل 
و  فرهنگ  حوزه  در  تاثیرگذاری  و  مهم  فعالیت های 
کاوش های  داشت.  عهده  بر  را  زمین  ایران  تمدن 
باستان شناسی در شهداد، هفت تپه، ابوفندوا، شوش 
شمال  در  میدانی  بررسی های  و  قمرود  قره تپه  و 
فعالیت های  مهم ترین  از  هلیالن  دّره  و  خراسان 
انقالب  از  و پس  در سال های پیش  ایشان  میدانی 
به  باستان شناسان  میان  در  او  بود.  ایران  اسالمی 
و  و در عین جدیت در سیما  بود  حسن خلق شهره 
ظاهر، شخصیتی شوخ طبع و طناز داشت. هم کالمی 
بود  دلنشین  باستان شناسان  از  بسیاری  برای  او،  با 
را  او  با  هم کالمی  شیرین  خاطرات  که  کیست  و 

کند. فراموش 

»کابلی«درزادگاهمادریآرامگرفت

 بردگان آفریقایی تباری که 
در سده هفدهم شکار شده 
و با کشتی به این سرزمین 

تازه تاسیس منتقل می شدند 
هیچگاه تصورش را نمی کردند 

که روزی برای پایان یافتن 
برده داری در این کشور شمال 
و جنوب آمریکا رودرروی هم 

بایستند. اما دنیا دید که همین 
کشور زمانی یک سیاه پوست را 
برای ریاست جمهوری و بعدها 
دیگری را برای معاونت برگزید
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دود چندصدایی ها در چشم گردشگری
رئیسهیاتمدیرهانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتی:درنوروزگردشگریفعالنداشتیم

نوروز 1۴۰۰ در حوزه سفر در 
مسیرهای داخلی به نسبت 
نوروز ۹۸  حدود ۷۵ درصد 

ریزش داشتیم، در سفرهای 
خروجی بیش از ۸۵ درصد 

ریزش را شاهد بودیم و 
گردشگری ورودی هم که 

نزدیک به صفر است

|پیامما|

|گزارش|

مشکل ما چند صدایی در 
دولت است. آسیب این چند 

صدایی هم همیشه متوجه 
مردم است. اتفاقاتی هم که در 

حوزه گردشگری افتاد، نتیجه 
عدم نظارت و برنامه ریزی دقیق 

دولت است که نمی تواند کار 
خود را انجام دهد

|رئیسهیاتمدیرهانجمنصنفی
دفاترخدماتمسافرتی|

|حرمتهللارفیعی|
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نایبرئیسکمیسیونصنایع
اتاقایران:

صنایعبرخیمواداولیه
را3برابرقیمتجهانی

میخرند
بازرگانی  اتاق  نایب رئیس کمیسیون صنایع 
ایران در مورد چشم انداز وضعیت صنایع در سال 
1۴۰۰ می گوید: »اگر سیاست گذاری ها کماکان 
در سال 1۴۰۰ به منوال قبل باشد، قطعا همان 
مسائلی که صنایع در سال ۹۹ با آن مواجه بودند 
از جمله مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه به 
خصوص برای بنگاه های کوچک و متوسط باقی 
می ماند. اگر همچنان تورم و تغییرات نرخ ارز 
وجود داشته باشد برنامه ریزی را برای صنایع 
کشور با مشکل مواجه می کند«به گزارش ایلنا  
عباس جبالبارزی در پاسخ به سوالی پیرامون 
مشکل سوخت در صنایع گفت:  »در مقطعی 
برای تامین گاز خانگی، بسیاری از صنایع مجبور 
به کاهش مصرف انرژی شدند از طرف دیگر 
هم سوخت نیروگاه ها را کم کردند که منجر به 
قطعی برق شد. در شرایط عادی چنین بحرانی 
به وجود نمی آید و مربوط به فصل سرما بود«  
جبالبارزی با انتقاد از شرایط کسب و کار در 
کشور تصریح کرد:  »رتبه کسب و کار کشور ما 
12۸ است که نشان می دهد شرایط کشور برای 
کسب و کار به هیچ عنوان مناسب نیست. نه 
تنها دولت بلکه کل حاکمیت باید تالش کنند 
تا فضای کسب وکار مساعد شود. کافی است با 
یک سری تصمیم گیری های منطقی این رتبه 
را بهبود ببخشند. از طرف دیگر اگر قرار است 
بخشنامه یا قانونی ابالغ شود برای آن در فضای 
گلخانه ای تصمیم نگیرند بلکه با رعایت ماده 2 و 
3 بهبود فضای کسب و کار از تشکل های بخش 
خصوصی از جمله اتاق های سه  گانه نظر بگیرند. 
این موضوع حکم قانون است. نایب رئیس 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید 
بر لزوم واردات مواد اولیه گفت:  »برای تامین 
مواد اولیه نیز باید برنامه ریزی صورت بگیرد. 
صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را از 
صنایع باالدستی که سوبسید دولتی می گیرند 
تامین می کنند که آن هم به موقع تحویل داده 
نمی شود. باید برنامه ریزی صورت بگیرد که اگر 
این صنایع نمی توانند تامین مواد اولیه را انجام 
دهند واردات صورت بگیرد. اگر امکان واردات 
داده شود هم بازار خود را متعادل می کند و 
هم بنگاه ها دیگر دچار مشکل نمی شوند. صنایع 
را  اولیه خود  مواد  گاهی مجبور می شوند که 
به 2 تا 3 برابر قیمت جهانی خریداری کنند. 
سیاست گذاری آن را هم دولت انجام می دهد 
که به این صنایع می گوید از صنایع بزرگ مواد 
اولیه خرید انجام دهند.«جبالبارزی افزود:  »از 
اولیه صنایع در داخل سیستم  آنجا که مواد 
داللی است و همینطور تقاضا از عرضه بیشتر 
است، باید اجازه واردات مواد اولیه داده شود. 
تصمیم گیری  باید  نیز  ارز  نرخ  تالطم  برای 
قیمت  است که  انجام شود طبیعی  مناسب 
ارز دچار تغییر شود اما شوک های بزرگ باعث 
دست  از  را  برنامه ریزی  توان  صنایع  می شد 
می دهند«جبالبارزی همچنین خاطرنشان کرد:  
به وظایف  این است که دولت  ما  »خواسته 
حاکمیتی خود بپردازد و از دخالت در اقتصاد 
خودداری کند. دولت باید انجام دهد این است 
و سرمایه گذاری  برای کسب و کار  را  زمینه  که 
فراهم کند. بخش خصوصی حتما راه خود را 
پیدا می کند و نیازی به حمایت و رفع موانع 
ندارد. تنها خواسته ما بهبود فضای کسب و کار 
است. ما اگر می خواهیم در سال 1۴۰۴ کشور 
اول منطقه از نظر اقتصادی شویم دست کم 
باید ببینیم امروز رتبه اول کدام کشور است و 
چه فضایی برای کسب و کار فراهم کرده است«

وزیرصمت:

مهمترینموانعتولید
مربوطبهسیاستهای
کالناقتصادیاست

وزیر صنعت معدن و تجارت مهم ترین موانع 
بخش تولید را مربوط به سیاست های کالن 
اقتصادی دانست و گفت: »عالوه بر تولید در 
بخش های صنعتی و معدنی، رشد و رونق 
تولید در بخش های مختلف کشاورزی، نفت 
و خدمات بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد« علیرضا رزم حسینی گفت: »بیش از 
11 سال است که موضوعات مرتبط با اقتصاد 
در شعار سال مورد توجه قرار گرفته و در سه 
سال اخیر موضوع تولید به طور ویژه در شعار 
سال اشاره شده است«وزیر صنعت معدن و 
تجارت به نظرسنجی انجام شده از نخبگان 
اشاره  بزرگ کشور  تولید کنندگان  و  صنعتی 
کرد و گفت: »حدود ۹۰۰ نخبه صنعتی کشور 
نتایج  و  کردند  شرکت  نظرسنجی  این  در 
بیشترین  می دهد که  نشان  آمده  به دست 
و مهم ترین موانع در حوزه تولید مربوط به 
فضای کسب و کار، مسائل کالن اقتصادی و 
تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات 
و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط 

به سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها ست«

می گوید:  ایران  صادرات  رئیس کنفدراسیون 
»در سال گذشته شاهد این بودیم که ارزش 
میانگین حدود ۵۷ درصد  به طور  پول ملی 
کاهش پیدا کرد. علی رغم اینکه این کاهش 
وارد  ایران  اقتصاد  به  طاقت فرسایی  ضربات 
دنیا  جای  همه  در  که  بخشی  در  اما  کرد، 
می تواند فرصت باشد یعنی صادرات؛ باز هم 
نسبت به سال ۹۸ با کاهش مواجه بودیم« 
به گزارش ایلنا محمد الهوتی در مورد وضعیت 
صادرات در سال جاری گفت: »می توان سال 
نسبتا  سال  سال گذشته  به  نسبت  را   1۴۰۰
در  حدودی  تا  پاندمی کرونا  دید.  متفاوتی 
جهان کنترل شده و در ایران نیز امید به تزریق 
و  است  گذشته  از  بیشتر  مراتب  به  واکسن 
طبق قول هایی که داده شده احتماال تا اوایل 
پاییز بیشتر کسانی که در اولویت قرار دارند 
که  داشت  توجه  باید  شوند.  واکسیناسیون 
کرونا مشکالت زیادی را در سال گذشته به ما 
تحمیل کرد. با توجه به تغییر دولت در سال 
جاری، بخشی از سیاست های اجرایی تغییر 
بازگشت  بر  مبنی  هم  زمزمه هایی  می کند. 
آمریکا به برجام وجود دارد. در صورت برگشت 
آمریکا، لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع ارزی 
کشور محتمل است. این عوامل باعث می شوند 
به  بهتری نسبت  با شرایط  را  که سال 1۴۰۰ 

سال گذشته پیش بینی کنیم. ولی در حوزه 
سیاست گذاری های  داخلی،  سیاست های 
اتفاق  اگر  اقتصادی  سیاست های  و  ارزی 
خاصی رخ ندهد کماکان با مشکالت سال ۹۹ 

دست به گریبان خواهیم بود«
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از 
خاطرنشان  گذشته  سال  در  سومدیریت ها 
کرد: »این مسأله را یقینا تنها باید به حساب 
سومدیریت و ناکارآمدی بگذاریم، این موضوع 
این  اگر  ندارد. قطعا  با تحریم   ارتباطی  هیچ 
و  شود  برطرف  جاری  سال  در  سیاست ها 
فعاالن  و  خصوصی  بخش  پیشنهادات  به 
اقتصادی توجه بیشتری شود؛ از کج سلیقگی 
شود  جلوگیری  بی مورد  سخت گیری های  و 

و  تولیدکنندگان  صادرکنندگان،  جامعه  به  و 
در  دهه ها  طی  که  خوش نامی  واردکنندگان 
اقتصاد ایران فعالیت کردند، خوش نام و متعهد 
هستند و عالقه خود را به ایران نشان دادند 
راه  سر  از  مشکالت  شود،  بیشتری  اعتماد 
تولید کنندگان برداشته شود، شرایط تعهد ارزی 
برای صادرکنندگان تسهیل شود، توافقاتی که در 
انتهای سال گذشته با بخش خصوصی شد و 
ابالغیه 1۷۷ تصویب شود، صادرات ما می تواند 
رشد کند. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و این 
گذشته  سال های  در  که  فرصت سوزی هایی 
به خصوص در سال ۹۹ با کاهش پول ملی 
در بخش صادرات ایجاد شد و با رشد منفی 

نشود« تکرار  بودیم،  مواجه  صادرات 

رئیسکنفدراسیونصادراتایران:
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تجارت

تغییرات آب و هوایی، از 
طریق تااثیر بر دمای محیط، 
رطوبت و آب قابل دسترسی 

خاک می تواند منجر به 
کاهش جذب و جریان 

حشره کش سیستمیک 
در بافت گیاهی شود. این 
پدیده تهدیدی جدی برای 

امنیت غذایی است

معاونکنترلآفاتسازمانحفظنباتاتکشورمطرحکرد:
پیشبینیتاثیرخشکسالیبرآفاتخسارتزایگیاهی

جهاد کشاورزی  وزارت  اعالم  اساس  بر 
است.  قطعی  جاری  سال  در  خشکسالی 
آب و هوایی  تغییرات  به گفته کارشناسان؛ 
و  مستقیم  طور  به  خشکسالی،  جمله  از 
غیرمستقیم بر روش های مدیریت کنترل 
تأثیر  جدید  مهاجم  آفات  بروز  و  آفات 
افزایش  می شود  پیش بینی  می گذارد. 
خشکسالی،  دوره های  فراوانی  و  شدت 
میانگین دمای کره زمین و نوسانات نامنظم 
در الگوی بارندگی به دلیل تغییر اقلیم، تأثیر 
تولید محصوالت  بر سیستم های  شگرفی 
انتظار  همچنین  باشد.  داشته  کشاورزی 
سیستم های  در  آفات  جمعیت  می رود 
زراعی و باغی تحت هم از نظر توزیع مکانی 
و زمانی و هم از نظر وضعیت آنها به عنوان 

بگیرند. قرار  تاثیر  آفت  گونه های 
معاون  لطیفیان،  مسعود  ایلنا؛  به گزارش 
نباتات کشور،  آفات سازمان حفظ  کنترل 
غیر  »اثرات  گفت:  تهدید،  این  درباره 
بر  است  ممکن  خشکسالی  مستقیم 
تاثیر  سیستمیک  آفت کش های  عملکرد 
منفی گذارد و همچنین منجر به افزایش 
خطر مقاومت آفت کش ها شود. این اتفاق 
دو نتیجه احتمالی همزمان را به دنبال دارد، 
یکی کاهش عملکرد آفت کش ها و دیگری 
افزایش احتمال بروز آفات مقاوم در برابر 

اینکه  بر  تاکید  با  لطیفیان  آفت کش ها« 
پیش بینی می شود تغییرات آب و هوایی 
راهبردهای  در  توجهی  قابل  چالش های 
مدیریت آفات ایجاد کند، گفت: »تغییرات 
دمای  بر  تأثیر  طریق  از  هوایی،  و  آب 
محیط، رطوبت و آب قابل دسترسی خاک 
می تواند منجر به کاهش جذب و جریان 
بافت گیاهی  در  سیستمیک  حشره کش 
شود. این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت 
هنوز  آفات  مدیریت  بیشتر  است.  غذایی 
است.  آفت کش ها  کاربردهای  اساس  بر 
تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی، 
به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روش های 
مدیریت کنترل آفات و بروز آفات مهاجم 
جدید تاثیر می گذارد که نتیجه آن تهدید 

غذایی است« امنیت  و  تولیدات گیاهی 
نباتات  آفات سازمان حفظ  معاون کنترل 
و  حد  از  بیش  »مصرف  می گوید:  کشور 
افزایش  باعث  می تواند  کودها  نامتوازن 
بیماری های گیاهی در شرایط خشکسالی 
گردد. خشکسالی شدید می تواند جمعیت 
برخی حشرات و کنه ها را به شدت افزایش 
داده و کشاورزان را با میلیاردها ریال زیان 
گرم  بهار  و  معتدل  زمستان  کند.  مواجه 
آفات  تکثیر  برای  کافی  فرصت  امسال 

است« فراهم کرده  چوبخوار 

اواخر بهمن تا  از   موضوع سفرهای نوروزی 
موضوعات  از  یکی  نوروزی  تعطیالت  پایان 
میان  نظر  اختالف  بود.  دولت  در  پرچالش 
وزارتخانه های بهداشت و گردشگری و ستاد 
روزهای  در  را  مسافران  هم  با کرونا،  مقابله 
از  مانع  هم  و  کرد  سردرگم  سال  پایانی 
برنامه ای منسجم در زمینه سفرهای  اجرای 
بارها در سخنان  بهداشت  نوروزی شد. وزیر 
خود صراحتا تاکید کرد مردم به سفر نروند 
به  قائل  وزارت گردشگری  دیگر  سوی  در  و 
رعایت  بر  و  بود  نوروزی  سفرهای  انجام 
پروتکل های بهداشتی در سفر تاکید داشت 
و ستاد مقابله با کرونا هم در خصوص موج 
حاال  می داد.  هشدار  کشور  در  کرونا  چهارم 
درباره  زمزمه  هایی  تمام کشمکش ها  از  بعد 
تبعات سفرهای نوروزی در هفته های پیش 

می شود. شنیده  رو 
پس از پایان تعطیالت نوبت ارائه آمار هاست 
که یکی پس از دیگری گزارشی از وضعیت 
در  که  فعالیت هایی  و  نوروزی  سفرهای 
اما  ارائه کنند.  صورت گرفته  تعطیالت  طول 
مثل  هم  امسال  دارد که  وجود  نگرانی  این 
از  معنادار  فاصله ای  آمارها  قبل  سال های 
واقعیت داشته باشند. در حوزه گردشگری و 

مختلف  ارگان های  امسال  نوروزی  سفرهای 
کدام  هر  و  می کنند  ارائه  متفاوتی  آمارهای 
پیش  سال  با  را  خود  مقایسه ای  آمارهای 
سفرهای  انجام  چگونگی  درباره  و  منتشر 
هشتم  روز  می کنند.  نتیجه گیری  نوروزی 
فروردین معاون گردشگری کشور اعالم کرد: 
»تا روز شنبه هفتم فروردین 1۴۰۰ در مجموع 
یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر شب اقامت در 
مراکز اقامتی رسمی داشتیم که اگر هر فرد 
به طور متوسط سه شب اقامت داشته باشد، 
حدود ۴۵۰  هزار نفر طی 1۰ روز گذشته سفر 
مراکز  متوسط  اشتغال  ضریب  کرده اند. 

است« درصد   3۰ حدود  رسمی  اقامتی 
حرمت هللا رفیعی، رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در خصوص 
خدمات  دفاتر  هماهنگی  با  که  سفرهایی 
مسافرتی یا در قالب تور صورت گرفته است، 
داده  آمار  »دولت  می گوید:  »پیام ما«  به 
و  میلیون  یک   1۴۰۰ فروردین  اول  هفته  در 
باید  سیصد هزار نفر شب گردشگر داشتیم. 
دید چقدر از این آمار واقعی است. هیچ وقت 
مردم  به  را  حقیقت  نتوانستیم  آمار  ارائه  در 
اینکه  و  داریم  که  نیتی  به  بسته  بگوییم، 
کدام به نفع ماست -کم یا زیاد- آمار ارائه 

می دهیم. اما در مورد سفرهایی که زیر نظر 
دفاتر مسافرتی انجام شد، در نوروز 1۴۰۰ در 
مسیرهای داخلی به نسبت نوروز ۹۸  حدود 
سفرهای  در  داشتیم،  ریزش  درصد   ۷۵
خروجی بیش از ۸۵ درصد ریزش را شاهد 
به  نزدیک  ورودی هم که  بودیم، گردشگری 
صفر است. دقیق تر و به طور مثال در مسیر 
در  خارجی  مسیر  تردد ترین  پر  که  ترکیه 
در  شیوع کرونا  از  پیش  بود،  امسال  نوروز 
ایام نوروز، حداقل در هفته حدود ۴۰۰-3۰۰ 
هواپیما پرواز داشت و امسال کمتر از 2۰ پرواز 

داشتیم« هفته  در 

کیشوترکیهپرطرفدارترینمقاصد
اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های 
مسیرهای  پرترددترین  درباره  هواپیمایی 
»پرواز  اعالم کرد:  خارجی  و  داخلی  هوایی 
پرفروش ترین  استانبول  پرواز  و  کیش 
نوروز  ایام  در  خارجی  و  داخلی  مسیرهای 
امسال بودند« این در حالی است که مشاور 
وزیر بهداشت با انتقاد از وزارت راه اعالم کرد: 
قرمز  وضع  در  ترکیه  مناطق  تمام  »تقریبا 
کرونایی قرار دارد، اما تمام پرواز ها و تور های 
گردشگری به این کشور در جریان است. با 
تست کرونا  مدل های  تمام  اینکه  به  توجه 

است،  همراه  منفی کاذب  و  خطا  با ضریب 
خاموش  ناقالن  می توانند  همین گردشگران 
تازه  بحران  ساز  زمینه  و  انگلیسی  کرونای 
سازمان  سخنگوی  پاسخ  باشند«  کشور  در 
بود  این  انتقاد  این  به  کشوری  هواپیمایی 
تنهایی  به  هواپیمایی  سازمان  در  »ما  که: 
مقابله  ملی  ستاد  و  نیستیم  تصمیم گیرنده 
توقف  هواپیمایی  سازمان  به  باید  کرونا  با 
از  باید  بهداشت  وزارت  ابالغ کند.  را  پروازها 
توقف  درخواست  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد 
باشد و در صورت  را داشته  پروازهای ترکیه 
تصویب این درخواست در ستاد مذکور و ابالغ 
پروازها  هواپیمایی کشوری،  سازمان  به  آن 
هفتم  روز  سامانی  اسعدی  می شود«  لغو 
درباره  هیچ گزارشی   « اعالم کرد:  فروردین 
گرانفروشی بلیت هواپیما تا به امروز دریافت 
تعطیالت  پایانی  روزهای  در  اما  نکردیم« 
گزارش هایی مبنی بر آشفته بازار بلیت های 
از مقاصدی مثل کیش و استانبول  برگشت 
منتشر شد، برخی ایرالین ها اقدام به فروش 
بلیت دوطرفه به مسافرانی که قصد بازگشت 
این  با  کردند  داشتند  را  خود  شهرهای  به 
ترفند هر چند بلیت با نرخ مصوب به فروش 
می رسید اما عمال مسافرانی که قصد بازگشت 

به شهر خود را داشت، با قیمتی دو برابر بلیت 
رابطه  در  رفیعی  خریداری کردند.  طرفه  دو 
هواپیمایی  »اگر  می گوید:  تخلفات  این  با 
بخواهد از تهران به اصفهان، شیراز یا... پرواز 
داشته باشند، ملزم است که بر اساس قانون  
رعایت  پروتکلها  تا  بگیرید  به ۶۰ مسافر   ۴۰
شود. پروازی که طول آن نهایتا یک تا یک 
رعایت  را  موضوع  این  است،  نیم  و  ساعت 
خارجی  مسیر  نزدیکترین  در  اما  می کند، 
مثال تهران استانبول همین ایرالین و همین 
رعایت  به  ملزم  داخلی  پرواز  در  هواپیما که 
المللی  بین  پرواز  به ۶۰ است، در  قانون ۴۰ 
چنین الزامی ندارد. در حالی که مسیر پرواز 
خارجی طوالنی تر است. متاسفانه قوانینی که 
وضع می شود قوانین درستی نیست. فشار و 
افتد،  این موضوع روی دوش مردم می  بار 
خود  خسارت  جبران  برای  ایرالین  که  چرا 
در مسیر پرواز داخلی که بلیت آن ۵۰۰ هزار 
تومان بود حاال یک و نیم میلیون تومان از 
نادری  اتفاقات  این  دریافت می کند.  مسافر 
می کشیم،  خجالت  آن  شنیدن  از  است. 
مسافر به کیش رفته حاال می خواهد برگردد، 
ایرالین بلیت یک طرفه نمی فروشد، مسافر 
هیچ  در  این ها  بگیرد.  طرفه  دو  بلیت  باید 
این  هم  دلیل  نیست.  مرسوم  دنیا  کجای 
است که دست عوامل سودجو را با قوانینی که 
وضع می کنند باز می گذارند« در همین رابطه 
سازمان  سخنگوی  ذیبخش  محمد حسن 
هواپیمایی کشوری در خصوص عدم رعایت 
بلیت و هرگونه فروش  نرخ مصوب فروش 
روز های  در  مسافران  به  مختلف  پکیج های 
و همراه  اجباری  به صورت  تعطیالت  پایانی 
می کنیم،  برخورد  متخلفان  »با  بلیت گفت: 

باشند« هوشیار  مردم 

گردشگریفعالدرنوروزنداشتیم  

که  ناهماهنگی هایی  تمام  با  نوروز 
داشت،  وجود  سفر  امر  متولیان  میان  در 
گردشگری  فعاالن  حاال  رسید.  پایان  به 
برای  امیدی  کورسوی  نوروز  در  معتقدند 
کرده اند،  تجربه  را  اوضاع گردشگری  بهبود 
درباره  نگرانی هایی  سکه،  دیگر  روی  در  اما 
به کرونا در روزهای پیش رو  ابتال  افزایش 
مطرح است. رفیعی معتقد است: »مشکل 
ما چند صدایی در دولت است. آسیب این 
چند صدایی هم همیشه متوجه مردم بوده. 
و  می افتد  حوزه گردشگری  در  اتفاقاتی که 
نتیجه  می آید  وجود  به  که  گرفتاری هایی 
عدم نظارت و برنامه ریزی دقیق دولت است 
که نمی تواند کار خود را انجام دهد. ضرر و 
را مردم می پردازند.  این چند صدایی  زیان 
به کرات  نوروز  تعطیالت  از  پیش  ماه  یک 
داشت که  تاکید  رئیس جمهور  شنیدیم که 
وزیر  شود،  انجام  باید  نوروزی  سفرهای 
بهداشت تاکید داشت که نباید انجام شود، 
شود،  انجام  باید  می گفت  گردشگری  وزیر 
پروتکل های  می گفت  گردشگری  معاون 
وزارت  سخنگوی  شده،  طراحی  جدید 
ایام  در  داشت. حتی  دیگری  نظر  بهداشت 
داشت  ادامه  نظرها  اختالف  این  هم  نوروز 
و می گفتند مردم مقاصد سفر را ترک کنند 
اختالف  این  بازگردند.  خود  شهرهای  به  و 
این  در  است.  کرده  درگیر  را  مردم  نظرها 
جایگاه  در  هم  گردشگری  نگذاشتند  میان 
مثل  مقصد  چند  جز  به  گیرد.  قرار  خود 
کیش یا مازندران، وضعیت در باقی مقاصد 
مطلوب نبود. به طور کلی در تعطیالت نوروز 
گردشگری فعال نداشتیم« شاید هم صدایی 
و  دولتی  متولیان  میان  در  هم سویی  و 
نظارت درست به موضوع سفر می توانست از 

بکاهد.  رو  پیش  آسیب های  شدت 

آخریننوروزقرنسپریشد،آنهمباواهمهکروناوشهرهاییکهیکیپسازدیگریاززردوآبیبهقرمزونارنجیتغییررنگدادند
ومسافرانیکهدرمیاناخبارضدونقیضوتصمیماتواطالعیههاوابالغیههاییکههرکدامیکسازمیزدند،سرگردانبودند.حاالکه
مسافراندرمسیربازگشتبهشهرهایخودهستند،خبرهانگرانکنندهشدهاند،علیرضارئیسیسخنگویستادملیمقابلهباکروناروز
یازدهمفروردیناعالمکرد:»درایامنوروزبیشاز۱5هزاربیمارمبتالبهکرونابهسفررفتند«آمارهامیگویندشهرهایقرمزاز9شهردر
25اسفندبهچهلوشششهردر۱3فروردینرسیدهاندواینیعنیموجچهارمکروناکشوررادربرگرفتهاست.امامقصراینوضعیت
کیست؟چرامتولیاندولتیپیشازنوروزبهجمعبندیدرزمینهسفرهاینوروزینرسیدند؟تاچهمیزاننظارتبررعایتپروتکلها
امکانپذیربود؟آمارهاییکهخبرازرعایتپروتکلهایبهداشتیمیدهند،برچهاساسیتهیهشدهاند؟راهکارهاییمثلسفرهایگروهی
واقامتدرمراکزاقامتیتاییدشده،تاچهمیزانمورداستقبالمردمقرارگرفت؟همهچیزرویکاغذودرصحبتهایمدیرانبخش

گردشگریخوباستاماوضعیتکرونادرکشورچیزدیگریمیگوید.
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افقی
رئال  سرشناس  مربیان  از   -  1   
تیم  همین  اسبق  بازیكن  و  مادرید 
2 - دریای بسیار بزرگ، بحر عظیم، 
 -  3 ویس  یار   - بی كران  دریای 
طرف  ها،  پرچانه  زدني  گویی،  پر 
 -  ۴ نیستی  سیل   - تركیه  بندر   -
خطرناك  بیماری  مسری،  بیماری 
نازل  از  الهی،  آزمون  مصیبت،   -
شدنی ها - زمین گیاه دار، چراگاه، 

ترسیده ، مراعی  - برش سینمایی 
اهل  درگذشتگان،  مردگان،   -  ۵
میمون   - محصول  برداشت   - قبور 
نزدیك  - شهری  نشین  - گوشه   ۶
 - قم  و  تهران  بین  رودی  تهران، 
شیمی  در  ای  رشته  كربن،  شیمی 
عشوه  نازو   - آسمان  رنگ   -  ۷
نور  چشم،  دید  جهت،   - لوکس   -
می  آب  به  ترکی  زبان  در  اندک، 
گویند ۸ - صد و یازده - از بازیکنان 
اسبق و نامدار تیم آیندهون - حرف 

یازدهم از الفبای فارسی، یک حرف 
و سه حرف ۹ - دختر - قرار - لبا 
س - آبشاری در لرستان  1۰ - ابر 
بی باران - صف - بزرگان، اشراف، 
تیم میامی  11 - شهرت  ثروتمندان 
NBA - خوراک طیور، درجه در  در 
كننده  دیدار   - رزمی  های  ورزش 
12 - خرید و فروش - غالف پنبه، 
از   - 13 مرغ سنگ خوار - هوس 
 - لیورپول  سرشناس  گان  ستاره 
یک  تکرار   - نزدیك  به  جمع  اشاره 
از   - جودو  در  حرکتی   -  1۴ حرف 
نام   -  1۵ خون  انعقاد  فاکتورهای 

یكن ز با

عمودی
ایتالیا  جنوب  در  آتشفشانی   -  1  
 -  2 باریك  شكاف   - ندا  مورد   -
بیم،  وحشت،   - شعری  صنایع  از 
پر   - شباهت  پسوند   -  3 ترس 
شدن، پری - سم کشنده ۴ - توده 
در  حرکتی   - فری  موی   - ریگ 
کاراته ۵ - تيزپرواز - برگ - كلمه 
نمایشنامه   -  ۶ تاكید  برای  ای 
 - بورشدن    - شكسپیر  معروف 
پنهان   - جهان   -  ۷ آذری  دندان 
نفس   - عربی  مسئول   - داشتن 
 - چکیده  ماست   -  ۸ خسته 
در  مطلبی  نوشتن  و  گنجانیدن 
آسوده،  جای  خطر،  بی   - کتاب 
 - است  - كافی، كافی   ۹ اطمینان 
هرج  همنشین  میاید،  هرج  همراه 

- گریبان - از مرکبات 1۰ - درخت 
سبز  همیشه  که  شکلی  مخروطی 
نفس   - شل   - قد  بلند  زن  است، 
 - عروض  در  بحری  نام   -  11 دار 
خدایی  صفت  الهی،  مقام   - نشانه 

12 - نا رس، مخترع کاغذ - بانک 
ردیف  هم  ژن   - ظرف   - خانگی 
یکدیگر  با  بودن،  عقیده  هم   -  13
چشایی   - اندیشیدن  کاری  برای 
درهم  داین   -  1۴ ومساوی  برابر   -

 1۵ هرزگوین  بوسنی  کشور  مرکز   -
- از بتهای دوران جاهلیت - خدای 
انواع  از   - باستان  یونان  صنعت 

مسلسل

جدولشماره۱975

برگزاریآیینخونصلح
درکرمانشاهآرامشرابه
2طایفهبازگرداند

با  کرمانشاه  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تاکید بر اینکه دستگاه قضایی رویکرد مسامحه و 
حبس زدایی را به عنوان یک رویکرد مهم مورد توجه 
قرار داده است، گفت: برگزاری آیین خون صلح در 

کرمانشاه آرامش را به 2 طایفه بازگرداند.
کرمانشاه،  مرکز  دادسرای  روابط عمومی  به گزارش 
»شهرام کرمی« در این مراسم که با حضور بزرگان، 
ریش سفیدان و معتمدان محلی در مسجد شهرک 
فدک کرمانشاه برگزار شد، افزود: چندی پیش در 
پی اختالف 2 طایفه در کرمانشاه، نزاع و درگیری 

سختی بین آنها رخ می دهد.
او تصریح کرد: به دنبال وقوع این درگیری، تعدادی 
از هر 2 طایفه زخمی و تعدادی دستگیر شدند و 

چندین نفر هم تحت تعقیب قرار گرفتند.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین وجود این 
تعداد  تا  بود  شده  باعث  درگیری ها  و  اختالفات 
زیادی از خانوارهای هر 2 طایفه از نظر معیشت و 
کسب و کار با مشکالتی مواجه شوند و زندگی آن ها 

تحت تاثیر شدید این اختالفات قرار گیرد.
منظور  به  اساس،  براین  کرد:  خاطرنشان  او 
بزرگان،  طایفه،   2 این  به  آرامش  بازگرداندن 
دادگستری  و  محلی  معتمدان  ریش سفیدان، 
استان وارد عمل شدند و با برگزاری جلساتی با هر 
2 طایفه تالش کردند تا بین آنها صلح ایجاد کنند و 
به کینه ها و کدورت ها خاتمه دهند که خوشبختانه 
 2 این  مراسمی  طی  و  افتاد  اتفاق  مهم  امر  این 

گذاشتند. کنار  را  خود  اختالفات  طایفه 
اینکه دستگاه قضایی  بر  تاکید  با  ادامه  در  کرمی 
یکی  عنوان  به  را  و حبس زدایی  مسامحه  رویکرد 
از رویکردهای مهم خود مورد توجه قرار داده، اظهار 
این  روی  قضایی  دستگاه  تاکید  وجود  با  کرد: 
رویکرد، اما به افرادی هم که نظم و امنیت عمومی 
و امنیت روحی و روانی مردم را به هم می زنند، 
به شدت هشدار می دهیم و تاکید می کنیم که این 

مسامحه و بخشش شامل آن ها نمی شود.
وی تاکید کرد: برخوردی که دستگاه قضایی با این 
عبرت آموز  و  بازدارنده  قاطع،  داشت،  خواهد  افراد 
در  ارفاقی  نهادهای  از  هیچ کدام  از  و  بود  خواهد 

نمی شوند. برخوردار  قانون 

رئیسعلومپزشکیشیرازهشدارداد:
فارسدرآستانهوضعیت

وخیمکرونایی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شیراز با اشاره به افزایش قابل توجه آمارهای مربوط به 
موارد ابتال و بستری بیماران کووید 1۹ در استان، نسبت 
به تشدید وخامت وضعیت کرونا در فارس طی روزهای 
توجه  با  لطفی گفت:  مهرزاد  دکتر  داد.  هشداد  آینده 
به تکمیل ظرفیت 2 بیمارستان شهید دکتر فقیهی و 
حضرت علی اصغر)ع(، بیمارستان شهید دکتر چمران به 
پذیرش بیماران کووید 1۹ اختصاص یافت و هم اکنون 
وضعیت این بیمارستان نیز در آستانه تکمیل قرار دارد.
و  خیریه  استان،  قطب  های  بیمارستان  به  اوافزود: 
خصوصی نیز برای پاسخگویی به حجم باالی مراجعات، 
آماده باش داده شده؛ همچنین بیمارستان پشتیبان در 
ورزشگاه شهید آیت هللا دستغیب نیز در حال آماده سازی 

برای آغاز به کار دوباره است.
به  بستری  موارد  اخیر،  روزهای  طی  در  لطفی گفت: 
گونه کم سابقه ی در استان باال رفته که در صورت رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، در آینده ای 

نزدیک با مشکالت جدی مواجه می شویم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مراجعه قریب به 
دو هزار نفری به مراکز 1۶ ساعته منتخب تشخیص و 
درمان سرپایی کرونا طی روزهای اخیر را نیز از دیگر 
نشانه های خطر ویروس کرونا در استان اعالم کرد و 
از مراجعه، نشان دهنده گستردگی  این سطح  گفت: 
که  است  جامعه  در  کرونا  ویروس  چرخش  فراوان 

برای یکایک ما محسوب می شود. تهدیدی جدی 
لطفی اضافه کرد: متاسفانه شواهد موجود در جامعه 
نشان دهنده عادی شدن بیماری برای برخی افراد است 
و این در حالیست که هم اکنون به دلیل ورود گونه های 
جهش یافته جدید با خطر سرایت باال و شدت ابتالی 
بیشتر، خطر این بیماری تشدید شده و لزوم رعایت 

بهداشت، بیش از پیش افزایش یافته است.
به خطر  را  ها  انگاری  این گونه سهل  منفی  نتیجه  او 
افتادن سالمت عمومی، به ویژه برای گروه های پرخطر 
دانست و ادامه داد: در حال حاضر هیچ کدام از شهرهای 
استان وضعیت عادی نداشته و رنگ بندی شهرها نیز از 
وضعیت زرد به نارنجی و از وضعیت نارنجی به قرمز به 
صورت روزانه در حال تغییر است که باید جدی گرفته 
شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این که 
به یک سال گذشته، تیم های مدافع  در طی قریب 
سالمت به صورت شبانه روزی تا پای جان برای سالمت 
جامعه تالش کرده اند؛ نسبت به برخی بی توجهی های 
عمومی که موجب بی ثمر شدن این تالش ها و از سویی 
دیگر به خطر افتادن سالمت افراد می شود، ابراز تاسف 
کرد. لطفی همچنین از افرادی که در طول این ایام با 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی به سفر رفته اند 
خواست تا پس از بازگشت، در حد امکان ارتباط خود را 
با دیگران محدود کرده تا مانع از انتقال احتمالی ویروس 
به اطرافیان و خانواده شوند. رئیس علوم پزشکی شیراز 
جدی گرفتن  با  هستیم که  امیدوار  همچنین گفت: 
بیش از پیش پروتکل های بهداشتی، پرهیز از خروج 
غیرضروری از منزل، استفاده از ماسک، حفظ فاصله 
فیزیکی از دیگران و .... بتوانیم پیامدهای منفی موج 

چهارم بیماری را نیز در حد امکان کاهش دهیم.

خراسانجنوبی

بیرجند  شهرستان  در  نارنجی  وضعیت  اعالم  از  پس 
بیماران  بستری  روند  دارد که  این  از  حکایت  آمارها 
صعودی  همچنان  استان  مرکز  در  و کرونایی  تنفسی 

است.
به گزارش ایرنا سه روز از تغییر وضعیت بیرجند از زرد 
)متوسط خطر( به نارنجی )پرخطر( می گذرد ودر روز 
پنجشنبه نیز از ۷۰ بیمار جدید مبتال به کرونا در استان 
خراسان جنوبی که اعالم شد، 32 نفر مربوط به این 

شهرستان بود.
رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند که بیمارستان 
اصلی پذیرش و بستری بیماران مبتال به کرونا در مرکز 
استان است، از افزایش چهار برابری بیماران بستری 

کرونا خبر داد.
گذشته  سال  زمستان  گفت:  محمودی راد  علیرضا 
و  پیدا کرد  پیک سوم کرونا کاهش  و  بیماران  تعداد 
همیاری  و  مردم  همکاری  با  توانستیم  خدا  لطف  به 
کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

کنیم. بازیابی  را  خودمان  مجموعه 
وی افزود: توانستیم بخش ها را کوچک کنیم به نحوی 
که با کاهش تعداد بیماران، بعضی از بخش ها بسته 
شد و آی سی یو از 2۵ بیمار به 2 بیمار و بخش های 
بستری از 1۴۰ بیمار به 2۰ بیمار کاهش پیدا کرد ولی 
متاسفانه بعد از فروردین امسال تعداد بیماران به ویژه 

بیماران بستری آی سی یو در حال افزایش است.
رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( اظهار داشت: تعداد 
افزایش  بیمار  به ۸۰  بیمار  از 2۰  بیماران بخش کرونا 
پیدا کرده که رشد چهار برابری در بیماران کرونایی است 
پرستاری،  تعداد کادر  شدیم  مجبور  راستا  این  در  و 
خدماتی و کادر کمکی خود را در 2 روز گذشته افزایش 
ارائه  بستری  بیماران  به  را  خدمات  بتوانیم  تا  دهیم 

دهیم.
او گفت: متاسفانه با توجه به شرایط، احتمال افزایش 
وارد  احتماال  و  دارد  و بستری وجود  بیماران سرپایی 

پیک چهارم می شویم.
محمودی راد افزود: لذا از هم استانی ها تقاضا می کنیم 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت و از حضور در تجمعات 
به خصوص فضاهای سربسته و بدون تهویه خودداری 
برسانند  حداقل  به  را  خانوادگی  رفت و آمدهای  کنند، 
از  بخصوص در 13 فروردین حتی االمکان سعی کنند 

حضور در تجمعات خودداری شود و استفاده از ماسک 
را جدی بگیرند تا بتوانیم از ورود به پیک چهارم کرونا 

جلوگیری کنیم.
حاضر  حال  در  و  دارد  شهرستان   11 جنوبی  خراسان 
)متوسط  زرد  وضعیت  در  استان  این  شهرستان   ۹
و  )کم خطر(  آبی  وضعیت  در  شهرستان  یک  خطر(، 
یک شهرستان هم در وضعیت نارنجی )پرخطر( است.
استان  شهرستان های  جدید  رنگ بندی  براساس 
خراسان جنوبی که روز چهارشنبه )11 فروردین( اعالم 
شد، شهرستان بیرجند در وضعیت نارنجی قرار گرفت 

رنگ شد. زرد  نیز  و سربیشه 
طبس،  شامل  استان  شهرستان   ۹ حاضر  حال  در 
فردوس،  درمیان،  بشرویه،  سرایان،  قاینات،  نهبندان، 
تنها  خوسف  و  زرد  وضعیت  در  سربیشه  و  زیرکوه 
شهرستان آبی در خراسان جنوبی است که در صورت 
شهرستان ها  رنگ  تغییر  احتمال  موجود  روند  تداوم 

دارد. وجود 
جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
به  ورود  و  تجمع  دورهمی،  هرگونه  کرد:  اعالم  هم 
تفرجگاه ها و بوستان ها در روز طبیعت )13 فروردین( 
ممنوع است و تمامی تفرجگاه های حاشیه شهر توسط 

می شود. پلیس کنترل 
سرهنگ علیرضا عباسی گفت: با توجه به نارنجی شدن 
بیرجند، خروج خودروهای با پالک بومی از این شهر و 
ورود خودروهای با پالک غیربومی به آن ممنوع است.

اولین مورد ابتال به بیماری کووید 1۹ در خراسان جنوبی 
اوایل اسفند ۹۸ در پی همه گیری جهانی ویروس کرونا 
اعالم شد و پس از گذر خیزهای اول و دوم بیماری 
مهر  در  دیگر  بار  بیماری  روند  تیر ۹۹،  و  فروردین  در 
آبان و آذر  تا  این روند  سال گذشته صعودی شد که 
ماه ادامه یافت به طوری که آمار مبتالیان روزانه )2۴ 
استان  این  در  فوتی های کرونا  و  رقمی  سه  ساعت( 

دو رقمی شد.
آذر  اول  از  جامع  محدودیت های  اجرای  دنبال  به 
موارد  تدریج  به  اصناف  و  مردم  همراهی  و  پارسال 
ابتال به کرونا، بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها، 
خراسان  در  فوتی  و  بستری  موارد  مثبت،  تست های 
جنوبی کاهش یافت و این استان پیک سوم کرونا را 

گذاشت. سر  پشت 

روندبستریبیمارانکرونایی
دربیرجندصعودیاست راه اندازی  و  افتتاح  گفت:  ابوموسی  فرماندار 

فرودگاه  هوایی  خدمات  هندلینگ  نخستین 
این  شاخص  پروژه های  عنوان  به  ابوموسی 
جزیره در سال گذشته بوده که توسط کارکنان 
صورت گرفت. شهرستان  جزایر  عمران  اداره 

خبر  این  اعالم  با  جمعه  روز  پوربابایی  رضا 
افزود: نگاه و مساعدت ویژه استاندار هرمزگان 
به موضوع حمل ونقل و ترابری ساکنان جزیره 
به منظور  فرمانداری  پیگیری های  همچنین  و 
انعقاد قرارداد با شرکت هواپیمایی هما جهت 
در  پرواز  سورتی  پنج  انجام  با  مردم  ترابری 
هفته موجب راه اندازی طرح فوق شد که این 
مهم  رضایتمندی شهروندان را در پی داشته 

است.
حال  در  پروژه های  اجرای  داشت:  بیان  او 
و  حرم  مدافعان  فارس،  خلیج  بلوار  احداث 

ساحلی ابوموسی نیز  در اردیبهشت سال1۴۰۰ 
مهم  بلوارهای  این  می رسد که  بهره برداری  به 
توسعه  و  پیشرفت  جهت  در  به سزایی  نقش 
و همچنین گردشگری این شهرستان خواهند 
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده  داشت. 
ابوموسی اظهارداشت: افتتاح و بهره برداری از 
از سال ۹1 کلنگ زنی  ۵2 واحد مسکونی که 
روند  کافی  اعتبار  نبود  به دلیل  اما  بود  شده 
پیشرفت فیزیکی آن متوقف که با مساعدت و 
دستور  استاندار این مهم   سال گذشته تحقق 
یافت و این واحدها در اختیار جوانان و مردم 

گرفت. قرار  شهرستان  این 
فضایی  در  بانوان  پارک  افتتاح  داد:  ادامه  او 
زیبا و مطلوب که باعث ایجاد روحیه نشاط و 
همچنین  و  بانوان شهرستان  بین  در  شادابی 
است. آن هاشده  فراغت  اوقات  سپری کردن 

پیگیری های  پارسال  همچنین  یادآورشد:  او   
اابوموسی  صنعتی  ناحیه  احداث  جهت  الزم 
استاندار  مساعدت  با  بزودی  که  شد  انجام 
بدیهی  می شود،  راه اندازی  بزودی  هرمزگان 
اشتغال  راستای  در  مهم  پروژه  این  است 
نوید  منطقه  اقتصادی  رونق  و  بومی  جوانان 

بود. خواهد  بخش 
و  اقدام ها  داشت:  ابراز  ابوموسی  فرماندار 
تدابیر پیشگیرانه ستاد مدیریت بیماری کرونا 
در  مردم  خوب  بسیار  همکاری  و  شهرستان 
راستای رعایت پروتکل های بهداشتی در سال 
گذشته نیز به نحوی بوده که از ابتدای شیوع 
کرونا تا مردادماه ۹۹  این جزیره تنها نقطه ای 
از کشور بود که در وضعیت سبز قرار داشت و 
تاکنون در این شهرستان هیچ گونه بستری و 

فوتی در این زمینه  نداشته است.

نخستینهندلینگخدماتهواییفرودگاه
ابوموسیراهاندازیشد

نوجوان 13 ساله ای که از ارتفاعات شهرستان اردل در استان چهار محال و بختیاری 
به داخل رودخانه سقوط کرده بود، نجات یافت.

به گزارش ایلنا، امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان اردل، نوجوان سیزده 
ساله ای را که بر اثر سقوط از کوه و افتادن در داخل رودخانه در حاشیه روستای 
قلعه درویش شهرستان اردل با شکستگی پای چپ مواجه شده بود، نجات 

دادند.
امدادگران پایگاه هالل احمر دشتک پس از اقدامات اولیه و انتقال مصدوم 
دادند. تحویل  اورژانس  نیرو های  به  را  نوجوان  این  مناسب،  نقطه   به 
استان  مرکز  شهرکرد  غربی  جنوب  کیلومتری   ۹۰ فاصله  در  دشتک  شهر 

است.  شده  واقع  چهارمحال و بختیاری 
استان  در  اردل  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  روستایی  درویش،  قلعه 

است. ایران  چهارمحال و بختیاری 
این روستا در دهستان پشتکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران 

در سال 13۸۵، جمعیت آن ۵۹۵ نفر )12۵خانوار( بوده است.

آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه آب رسانی به روستاهای چشمه لیشه و 
میان چاتون در شهرستان مارگون حوزه بویراحمد سفلی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مهدی روشن فکر نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به آبرسانی به این روستاها پس از ۴۵ سال گفت: 
روستاهای چشمه  اهالی  مهاجرت  باعث  پایدار،  آب شرب  فقدان  و  بی آبی 
اجرای طرح  با  پاچات دانست و گفت: خوشبختانه  لیشه و میان چاتون و 
آب رسانی به این روستاها، شاهد مهاجرت معکوس به این روستاها هستیم 

که این خود نویدی خوشایند در آغاز سال 1۴۰۰ است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم 
اعتبار این پروژه را 2۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبار پروژه مورد نظر از 

محل اعتبارات عمرانی استانی تامین شده است.
اسفندیار برخه افزود: برای اجرای این پروژه، احداث ساختمان موتورخانه و 
اجرای حریم پمپاژ، بهسازی یک دهنه چشمه، احداث دو باب مخزن بتنی 
1۵۰مترمکعبی و اجرای ۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب صورت گرفت.
برق  تامین  برای  نیز  برق  توزیع  شبکه  متر   2۵۰ راستا  همین  در  او گفت: 

شد. اجرا  آب رسانی  تاسیسات 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از نارنجی شدن وضعیت کرونایی مشهد 
و سه شهرستان دیگر در خراسان رضوی خبر داد.

مهدی قلیان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس اعالم نرم افزار ماسک 
مشهد، بینالود یا طرقبه شاندیز، نیشابور و سبزوار در وضعیت نارنجی هستند. 

سایر شهرستان ها در وضعیت آبی و زرد قرار دارند.
او ادامه داد: اگر فردا از جانب ستاد ملی کرونا مسئله دیگری را مطرح نکنند 
و مصوبه دیگری نداشته باشند، باید محدودیت ها در شهرهای نارنجی طبق 
بخش نامه های قبلی اعمال شود که در این راستا گروه های شغلی سه و چهار 

محدودیت خواهند داشت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: از ابتدای نوروز تا االن 
به میزان ۵۰-۶۰ درصد بستری ها و موارد مشکوک به کرونا در استان اضافه 
شده است و در هفته های آینده هم  با برگشت موج دوم مسافران که به استان 

برمی گردند موارد بیشتری از ابتال به کرونا را خواهیم داشت.

حدود یک کیلومتر از ساحل جاسک صفی از گربه ماهی های تلف 
 شده شکل گرفته و هنوز کسی نسبت به علت آن پاسخی نداده است.

شمالی  ساحل  در  که  ماهیان  صف  این  ایرنا،  گزارش  به 
با  جاسک واقع در محله نفسا تا خور شیالت تشکیل  شده 
می شود. اضافه  آبزیان  این  شمار  به  هرلحظه  آب  آمدن   باال 
خبرنگار  به  دارد  صید  تجربه  زمینه  دراین  که  صیاد  یک 
تور  با  صید  مجوز  قایق  فروند   ۴۴ برای  شیالت  ایرنا گفت: 
پرساین داده که از آن برای صید میگو ، ساردین و گربه ماهی 
احتمال  دریا  بودن  توفانی  به دلیل  امروز  و  می شود  استفاده 
 اینکه صیادان صید این آبزی را در دریا رها کرده زیاد است.
 ، بوده  زیاده  جاسک  آب های  در  ماهی  گربه  ذخایر  حجم 
صادرات  همچنین  و  ماهی  پودر  تهیه  برای  بیشتر  آن  صید 
ندارد. کشور  در  انسانی  خوراک  مصرف  و  می گیرد   صورت 
نام   )Catfish( سبیلو  ماهی  یا  ماهی  سگ   یا  ماهی  گربه  
گروه بزرگ و گوناگونی از پرتوبالگان است. بیشتر این ماهیان 
سبیل هایی در اطراف دهان خود دارند و دلیل نام گذاری آن ها 
به گربه ماهی نیز وجود همین سبیل ها است. گربه  ماهی فاقد 

پولک است.

توسطامدادگرانهاللاحمرصورتگرفت؛
نجاتنوجوان۱3سالهاردلیازحادثه

سقوطازکوه

آبرسانیبهیکروستادربویراحمدسفلی
پساز۴5سال معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیخبرداد

افزایش۶۰درصدیبستریهایکرونا
درخراسانرضوی

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

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

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

برابــر رای شــماره 139960326034001210 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــه دو  تصرف ــدان- ناحی ــک هم ــت مل ــوزه ثب ح
ــروه در  ــی بشــماره شناســنامه 105 صــادره از ق ــد کرمعل ــدری فرزن ــی حی ــای عل آق
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 85/36  مترمرُبــع پــالک 9- اصلــی واقــع در حومــه 
بخــش دو همــدان خریــداری  از مالــک رســمی آقــای هاشــم باباپــور محــرز گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت م
اعتراضــی داشــتعه باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/1/14

9906 موسی حنیفه  - رئیس ثبت اسناد و امالک 



پیامک شما را دربـاره 
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نظام  سازمان  مرکزی  شورای  عضو 
گفت:  کشور،  مشاوره  و  روانشناسی 
ساله  هر   2۰12 سال  از  ملل  سازمان 
شعاری برای روز جهانی آگاهی از اوتیسم 
شعار   ،2۰2۰ سال  در  می گیرد،  نظر  در 
بزرگسالی«  زندگی  به  کودکی  از  »گذار 
و  »چالش ها  شعار   ،2۰21 سال  در  و 
انتخاب  پساکرونا«  جهاِن  در  فرصت ها 

است. شده 
متن: دکتر فریبرز درتاج، با بیان اینکه از 
هر 3۴ پسر 1 نفر  و از هر 1۴۴ دختر 1 نفر 
ایسنا  به  است،  شده  شناخته  اوتیسم  با 
به   )ASD( اوتیسم  طیف  اختالل  گفت: 
درجاتی  با  بیماری  ها که  از  طیف وسیعی 
ارتباطات  اجتماعی،  رفتار  در  اختالل  از 
و  عالیق  از  محدودی  طیف  و  زبان  و 
انجام  تکراری  صورت  به  که  فعالیت  ها 
به  مبتال  افراد  می  شود.  اطالق  می شوند، 
از  بیماری  های همزمان  غالباً سایر   ASD
جمله صرع، افسردگی، اضطراب و اختالل 
 )ADHD( توجه  کمبود  با  فعالی  بیش 
سطح  همچنین  می دهند.  نشان  نیز  را 
 ASD به  مبتال  افراد  در  مغزی  عملکرد 
است. متغیر  بسیار  تا شدید(  )از خفیف 

ایران،  تربیتی  روانشناسی  انجمن  رئیس 
اوتیسم  با همه  گیری  رابطه  در  داد:  ادامه 
در  که  است  شده  زده  تخمین   )ASD(

نفر  یک  1۶۰ کودک،  هر  از  جهان  سراسر 
نشان  برآورد  این  باشد.   ASD به  مبتال 
شیوع  و  است  متوسط    رقم  یک  دهنده 
گزارش شده در مطالعات مختلف به طور 
اساس  بر  است.  متفاوت  توجهی  قابل 
سال   ۵۰ طی  اپیدمیولوژیک  مطالعات 
گذشته نیز، به نظر می رسد شیوع اوتیسم 
)ASD( در سطح جهانی در حال افزایش 

است. 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
احتمال تشخیص  افزود:  عالمه طباطبایی، 
دختران  برابر  چهار  پسران  در  اوتیسم 
 ۴ از  پس  کودکان  بیشتر  هنوز  و  است 
در  می  شوند،  داده  تشخیص  سالگی 
از  اطمینان  با  را می  توان  اوتیسم  حالیکه 
31 درصد  2 سالگی تشخیص داد.  اوایل 
ناتوانی  دارای   ASD به  مبتال  کودکان  از 
ضریب  نمره  دارای  درصد   ۴۴ و  ذهنی 
یعنی  باال    به  متوسط    دامنه  در  هوشی 

هستند.  ۸۵ از  بیشتر  هوشی  ضریب 
نظام  سازمان  مرکزی  شورای  عضو 
است  معتقد  مشاوره کشور  و  روانشناسی 
برای  قطعی  پزشکی  تشخیص  هیچ  که 
شواهد  گفت:  او  ندارد.  وجود  اوتیسم 
علمی موجود نشان می  دهد که ژنتیک در 
و  است  درگیر  موارد  اتفاق  به  قریب  اکثر 
کودکانی که از والدین با سنین باال متولد 

به  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  می  شوند 
فرزندی  که  والدینی  هستند.  اوتیسم 
2 تا 1۸  اوتیسم )ASD( دارند،  به  مبتال 
درصد احتمال داشتن فرزند دوم مبتال به 
اوتیسم را دارند. مداخله در دوران کودکی 
برای ارتقا رشد مطلوب و رفاه افراد مبتال 

است.  مهم   )ASD( اوتیسم  به 
به  کودک  رشد  بر  نظارت  داد:  ادامه  او 
بهداشتی  مراقبت  های  از  بخشی  عنوان 
می شود.  توصیه  کودک  و  مادر  معمول 
به  شناسایی،  از  پس  که  است  مهم 
و   )ASD( اوتیسم   به  مبتال  کودکان 
نیازهای  با  متناسب  آنها  خانواده های 
و  ارجاعات  خدمات،  اطالعات،  فردی؛ 
هیچ  ارائه شود.  مربوطه  عملی  پشتیبانی 
اوتیسم  برای  شده  ای  شناخته  درمانی 

ندارد. وجود   )ASD(
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
با   ADS گفت:  همچنین  طباطبایی 
همراه  نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  تأثیرات 
است  ممکن   ASD دیگر  سوی  از  است. 
برای  را  فرد  ظرفیت  توجهی  قابل  طور  به 
در  و مشارکت  روزمره  فعالیت  های  انجام 
عملکرد  بر  اغلب  و  کند  محدود  جامعه 
همچنین  و  اجتماعی  و  تحصیلی 
فرصت های شغلی فرد تأاثیر منفی گذارد. 
 درتاج گفت:اغلب بار عاطفی و اقتصادی 

این  به  مبتال  افراد  به  توجهی  قابل 
تحمیل  آنها  خانواده  های  و  اختالالت 
شکل  با  کودکان  از  مراقبت  می  شود. 
طاقت فرسا  است  ممکن  بیماری  شدید 
به  دسترسی  صورتی که  در  به ویژه  باشد، 
بنابراین  باشد،  ناکافی  و حمایت  خدمات 
فزاینده ای  طور  به  مراقبان  توانمندسازی 
مراقبت  مهم  مولفه  های  از  یکی  عنوان  به 
شناخته   ASD به  مبتال  کودکان  از 
روانشناسی  انجمن  رئیس  می  شود. 
ضرورت  درباره  همچنین  ایران،  تربیتی 
گفت:  بیماری  این  زودهنگام  تشخیص 
باید  اوتیسم  مورد  در  جهانی  دانش 

گسترش یابد و اطالعاتی در مورد اهمیت 
شیوع  شود.  ارائه  هنگام  زود  تشخیص 
به  رو  جهان  مناطق  تمام  در  اوتیسم 

است.  افزایش 
اوتیسم زنان و مردان را از هر نژاد در همه 
کشورها تحت تاثیر قرار می  دهد، به ویژه 
عدم  و  دارد  کودکان  روی  زیادی  تاثیر 
افراد،  این  روی  بر  زیادی  تأثیر  آن  درک 
به  دقیقًا  و  دارد  آنها  جوامع  و  خانواده  ها 
اوتیسم  از  آگاهی  افزایش  دلیل  همین 
ضروری است. مداخله زودهنگام بهترین 
در  افراد  این  از  حمایت  برای  را  فرصت 

می  کند. فراهم  عمر  طول 

گزارشآسوشیتدپرسنشانمیدهد

 سهم کارگران تفکیک زباله
از وا کسن کرونا؛ هیچ

میلیونهاکارگرغیررسمیدردنیامشمولدریافتواکسننیستندواینخطرشیوعراگسترشمیدهد

ازهر۱۶۰کودکدرجهان،یکنفرمبتالبهاوتیسماست

شرایط مشابه در بعضی 
کشورهای آفریقایی نیز برقرار 
است. کارکنان سرویس های 
بهداشتی در آفریقای جنوبی 
و زیمبابوه که از سوی دولت 

محلی استخدام شده اند، 
برخالف کسانی که مسئول 
تفکیک زباله اند، جمعیت 

دریافت کنندگان واکسن کرونا 
را تشکیل می دهند

 رئیس انجمن روانشناسی 
تربیتی ایران: احتمال 

تشخیص اوتیسم در پسران 
چهار برابر دختران است و 

هنوز بیشتر کودکان پس از 
۴ سالگی تشخیص داده 

می  شوند، در حالیکه اوتیسم 
را می توان با اطمینان از اوایل 
2 سالگی تشخیص داد. 31 

درصد از کودکان مبتال به 
ASD دارای ناتوانی ذهنی و 
۴۴ درصد دارای نمره ضریب 

هوشی در دامنه متوسط   به باال   
یعنی ضریب هوشی بیشتر از 

۸۵ هستند

سالمت

|  
AP

  |

پسماندمیادینمیوهو
ترهبارکمپوستمیشود
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
پسماندهای  از  استفاده  از  تهران  شهرداری 
میادین میوه و تره بار برای تولید کمپوست 

داد.  خبر 
به گزارش ایسنا، صدرالدین علیپور با اشاره 
به اجرای طرح کاپ به منظور کاهش تولید 
دفع  و  حمل و نقل  هزینه های  و  پسماند 
سال  آذرماه  از  تولیدی گفت:  پسماندهای 
پسماندهای  متمرکز  مدیریت  گذشته 
پسماندهای  و  درختان  هرس  از  حاصل 
مبل  تخته،  و  تیر  چوب،  شامل  حجیم 
محل  در  خصوصی  بخش  پیمانکار  به  و... 
داد:  ادامه  او   شد.  واگذار  آزادگان  سایت 
ورود  از  ماه  آذر  ابتدای  از  اساس  این  بر 
و  حجیم  ضایعات  سرویس   ۷۵۰۰ حدود 
و  آرادکوه  دفع  مرکز  به  سرشاخه  و  چوب 
شده  جلوگیری  مناطق  چهاردیواری های 
است. بیشترین آمار ساماندهی پسماندهای 
با  حجیم مربوط به اسفندماه سال گذشته 
حدود ۵ هزار سرویس و تناژ تقریبی ۷۰۰۰ 
در  او   است.  سرشاخه  و  چوب  انواع  ُتن 
ادامه به استفاده از پسماندهای میدان میوه 
و تره بار اشاره کرد و افزود: با هدف تامین 
رطوبت و تسریع در فرایند تولید کمپوست 
انتقال  نهایی،  محصول  کیفیت  افزایش  و 
میدان  از پسماندهای  ُتن  روزانه حدود 3۰ 
مرکزی میوه و تره بار را به صورت آزمایشی 
در دستور کار قرار دادیم. علیپور تاکید کرد: 
در صورت موفقیت، قرار است در آینده روزانه 
1۰۰ ُتن پسماند میدان مرکزی میوه و تره بار 
به صورت متمرکز مدیریت و از ورود آن ها به 

شود. جلوگیری  آرادکوه  مرکز 

آخرینخبرهاازثبت
جهانیخیابان

ولیعصر)عج(تهران
اقدامات  آخرین  درباره  پایتخت  شهردار 
خیابان  نام  گرفتن  قرار  برای  انجام شده 
ولیعصر)عج( در فهرست آثار ثبتی جهان 
گفت. پیروز حناچی به ایرنا گفت: تکمیل 
در  ثبت  خواستار  آثاری که  تمام  پرونده 
هستند،  جهانی  میراث فرهنگی  فهرست 
خود  به  مربوط  خاص  و  طوالنی  فرآیند 
خصوص  در  روند  این  اکنون  و  دارد  را 

می شود. سپری  نیز  ولیعصر  خیابان 
برای ثبت  تاکنون  آنچه که  او اضافه کرد: 
جهانی خیابان ولیعصر انجام شده تدوین 
ثبت  دبیرخانه  لیست  به  ورود  و  ضوابط 
قرار  ثبت  نوبت  در  فرآیند  است.  جهانی 
دست  در  نیز  پرونده  تکمیل  و  گرفتن 
دادیم،  قول  که  همان گونه  و  اجراست 
تالش می کنیم تا به نتیجه برسد. شهردار 
تهران گفت: بخشی از اقدامات مربوط به 
این موضوع که از مسئولیت های مدیریت 
پرونده  تکمیل  می شود،  محسوب  شهری 
است و بخش دیگر آن مربوط به دبیرخانه 
کارشناسان  کرد:  تاکید  او  است.  جهانی 
دبیرخانه جهانی مستندات و مدارک ارائه 
ولیعصر)عج(  خیابان  خصوص  در  شده 
تصویب  صورت  در  و  می کنند  بررسی  را 
آنان، مراحل بعدی ثبت  از سوی  موضوع 

می شود. انجام 
حناچی ادامه داد: خیابان ولیعصر یکی از 
است  جهانی  فرد  به  منحصر  خیابان های 
را  خیابان کامل  یک  ویژگی های  تمام  و 

دارد.
 1۸ به طول  ولیعصر  است خیابان  گفتنی 
کیلومتر از میدان راه آهن مقابل ایستگاه 
تا  و  می شود  آغاز  شهر  جنوب  در  راه آهن 
ادامه  پایتخت  شمال  در  تجریش  میدان 

دارد.

تودهگردوغبار
درراهاستانزنجان

توده  ورود  از  زنجان  هواشناسی  مدیرکل 
داد.  خبر  استان  این  به  غبار  گرد و 

محمدرضا رحمان نیا با اشاره وضعیت جوی 
مهر  به  آینده  روز  چند  طی  زنجان  استان 
گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری 
را  مختلف  مناطق  شدید  باد  وزش  و  بوده 

می گیرد. فرا 
او با اشاره ورود توده گرد و غبار به استان 
زنجان، و اظهار کرد: با ورود توده گردوغبار به 
استان از میزان کیفیت هوا کاسته می شود 
که در این میان شهروندان در بیرون از خانه 

تردد نکنند.
وقوع  از  زنجان  استان  هواشناسی  مدیرکل 
داد  زنجان خبر  استان  در  باد شدید  وزش 
و گفت: از بعد از ظهر بر شدت وزش باد در 

می شود،. افزوده  استان 
رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به وقوع وزش 
توصیه  شهروندان  به  استان  در  شدید  باد 
و  نیمه کاره  ساختمان های  کنار  در  می شود 
بمانند. نکنند و در خانه  درختان فرسوده تردد 

تغییرزمانکوچعشایراصفهان
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
داد  خبر  کوچ  زمان  تغییر  از  اصفهان 
حدود  اینکه  بیان  با  شیشه فروش  منصور 
۶۰ هزار عشایر در قالب 12 هزار خانوار در 
حضور  اصفهان  استان  در  سال  یک  طول 
می یابند، به مهر گفت: ۵۴ هزار نفر از این 
از ایل  عشایر در نیمه دوم اردیبهشت ماه 
قشالقی  مناطق  از  بختیاری  و  قشقایی 

و  کهگیلویه و بویراحمد  فارس،  بوشهر، 
می شوند. اصفهان  استان  وارد  خوزستان 
در  عشایر  این  اینکه  بیان  با  او 
فریدونشهر،  چادگان،  شهرستان های 
مستقر  شهرضا  و  دهاقان  سمیرم، 
حدود  نیز  همزمان  داشت:  ابراز  می شوند، 
۶ هزار نفر از ایل عرب جرقویه برای قشالق 
و چهارمحال و بختیاری می روند  به سمیرم 

صورت  به  امر  این  ماه  مهر  از  مجدد  و 
می شود.  اجرایی  عکس 

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کیلومتر  هزار  دو  اینکه  بیان  با  اصفهان 
دست  در  اصفهان  استان  راه های  ایل  از 
این  کوچ  درصد   ۶۰ افزود:  است،  عشایر 

می شود. انجام  نقلیه  وسایل  با  افراد 
اینکه عشایر در استان اصفهان  بیان  با  او 

3۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارند، ادامه 
توسط  نیز  دام  راس  میلیون  یک  داد: 
عشایر در استان اصفهان مدیریت می شود.
عشایر  نقش  اینکه  بیان  با  شیشه فروش 
در تولید گوشت و لبنیات، تولیدات زراعی 
مهم است، ابراز داشت: این افراد ۴2 هزار 
تن تولیدات زراعی و ۹۵ هزار تن تولیدات 

دامی دارند.
او  با بیان اینکه عشایر در استان اصفهان 
ابراز  می شوند،  مستقر  نقطه   3۰۰ در 
بیماری کرونا  شرایط  به  توجه  با  داشت: 

انجام  تقویم کوچ  تغییر  برای  برنامه ریزی 
است. شده 

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و  بارش ها  اینکه کاهش  بیان  با  اصفهان 
موعد  از  زودتر  احتمال کوچ  دما  افزایش 
را افزایش داده است، ابراز داشت: از این 
رو پیگیری الزم در دستور کار قرار گرفته و 
در گلوگاه ها ایستگاه های ایست و بازرسی 
نیروی  بهداشت،  عشایر،  امور  از  متشکل 
و  شده  راه اندازی  هالل احمر  و  انتظامی 

را کنترل کنند. عشایر  ورود 

هند،  کشور  پایتخت  دهلی نو  از  خارج 
حوصله  و  صبر  با  پسماند  کارگران 
نشسته اند،  زباله  کامیون  انتظار  در 
جمع  را  شهر  زباله های  که  کامیونی 
کرده و حاال قرار است آن ها را در قله ای 
سالح  کارگران  از  بعضی  کنند.  دفن 
کشیده اند.  دست هایشان  روی  دیگری 
درون  دست ها  پالستیک.  کیسه های 
می شود. آغاز  تفکیک  و  می رود  زباله ها 
 Associated به گوه آمار رسمی سایت 
press روزانه بیش از 23۰۰ تن زباله در 
از  بزرگتر  منطقه ای  زباله که  دفن  محل 
۵۰ زمین فوتبال است، ریخته می شود و 
توده ای پر ارتفاع بلندتر از ساختمان 1۷ 

می شود.  طبقه ساخته 
کارگران غیر رسمی  از  نفر  روز هزاران  هر 
زباله  قله  این  دامنه های  از  موظفند که 
ساخته باال بروند و زباله هایی که قابلیت 
دهند.  نجات  را  دارند  مجدد  استفاده 
کوهپیمایان  که  می گوید  رسمی  آمار 
 2۰ حدود  جهان  سراسر  در  زباله ها 
تمام  کنار  در  آن ها  نفرند.  میلیون 
نگهداشتن  پاکیزه  در  بهداشتی  کارگران 
می کنند.  ایفا  اصلی  نقش  شهرها 
برخالف  اما  دارند  مرخصی  بدون  کار 
حاال  شهرداری ها  رسمی  کارکنان  سایر 
واکسن کرونا  دریافت  واجد  و  مشمول 

 . نیستند

اگرکارگرانواکسینهنشوند،
میبینند آسیب شهرها

تحقیقات  گروه  یک  موکرجی،  چیترا 
هندوستان  در  زیستی  محیط  غیردولتی 
در  اگر  این کارگران  می گوید که  او  دارد 
آسیب  احتماال  نشوند  واکسینه  هند 
و  می آورند  بار  به  شهرها  برای  زیادی 

دید. خواهند  فراوان  آسیب  شهرها 
 او می گوید که تعداد کمی از این کارگران 
شستن  برای  آب  مانند  تجهیزاتی  حتی 
تجهیزات  سایر  و  دارد  دست هایشان 
بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا در شهرها در دسترس آن ها نیست. 
گیری ها  همه  که  می گوید  همچنین  او 

با  غیررسمی  کارگران  این  که  خطراتی 
داده  افزایش  را  هستند  روبه رو  آن ها 

است. 
در  و  است  ساله   ۴۶ بگون،  مانووارا 
 ۵ هتل  یک  پشت  در  مقوایی  یک کلبه 
می کند  زندگی  نو  دهلی  قلب  در  ستاره 
را  اجتماعیش  زندگی  در  نابرابری  و 
خود  کلبه  در  او  می کند.  احساس 
زباله های خانواده های دهلی نو را تفکیک 
امثال  تخمین می زنند که  آمارها  می کند. 
دالر  میلیون   ۵۰ از  بیش  ساالنه  بگون 
صرفه جویی  محلی  دولت  هزینه های  در 
محل  از  زائد  مواد  انتقال  با  و  می کنند 
۹۰۰ هزار تن کربن  دفن زباله ها، بیش از 

می ببرند.  بین  از  را  دی اکسید 
دولت  که  دلیل  این  به  می گوید  بگون 
طبقه بندی  ضروری  رده کارگران  در  را  او 
نمی کند به همین خاطر هم واجد شرایط 
ساکت  اما  او  نیست.  واکسیناسیون 
کتبی  درخواست  یک  و  است  ننشسته 
منتشر  را  آن  آنالین  صورت  به  و  نوشته 
کرده است، درخواستی که در آن پرسیده 

نیستیم؟«  انسان  ما  »آیا  است: 

شرایطیکساندرکشورهای
آفریقایی 

کشورهای  بعضی  در  مشابه  شرایط 
کارکنان  است.  برقرار  نیز  آفریقایی 
آفریقای  در  بهداشتی  سرویس های 
دولت  سوی  از  که  زیمبابوه  و  جنوبی 
برخالف کسانی  شده اند،  استخدام  محلی 
جمعیت  زباله اند،  تفکیک  مسئول  که 
تشکیل  را  واکسن کرونا  دریافت کنندگان 
در  محقق  یک  گیبرانت،  لوییز  می دهند. 
کارگران  این  روی  مکزیک  ملی  دانشگاه 
گسترده  تحقیقات  خودش  کشور  در 
او می گوید که تردیدی  انجام داده است. 
اساسی  خدمات  کارگران  این  که  ندارد 
در  او گفته که  می دهند.  ارائه  جامعه  به 
شهرداری  کارگران  به  رفتگران  مکزیک 
او  می کنند.  کمک  زباله  کامیون های  در 
و  است  خطرناک  کار  این  که  می گوید 
دولت ها  اما  دارد  معمولی هم  آسیب های 
به  کارگران  این  نشناختن  رسمیت  به  با 
ارائه  بهداشتی  مراقبت های  و  مزایا  آن ها 

 . هند نمی د

نقلمکانبهشهرهای
بهرهاقتصادی کم

آسیای  مطالعات  استاد  جفری،  رابین 
نیز  سنگاپور  ملی  دانشگاه  در  جنوبی 
دارد.  این کارگران  درباره  دیگری  داده های 
او می گوید که اغلب آن ها فقیرند و عموما 
و شناخته شده  به شهرهای کمتر صنعتی 
نقل مکان می کنند تا از این راه یعنی مرتب 
کردن زباله ها بتوانند امرار معاش کنند. آن ها 
نقل  »دالیتس«  مانند  مناطقی  به  عموما 
مکان می کنند که از أن ها به عنوان مناطق 
می شود  یاد  شهری  بهره  کم  و  ناشناخته 
سلسله  طبقه  سیستم  پایین  رده  در  که 
مراتبی کشورها قرار دارند. جفری که یکی از 
نویسندگان کتاب زباله در هند در سال 2۰1۸ 
شدن  واکسینه  ضرورت  درباره  است،  نیز 
است.   داده  هشدار  زباله  بخش  کارگران 
همچنین نوشته است که دولت هند وعده 
داده که از اول آوریل تمام افراد باالی ۴۵ 
سال هم در برابر کرونا واکسینه می شوند.

نوشته است   Associated press همچنین 
بیمارستان های  در  واکسن  این  قیمت  که 
اما  است  دالر(   3.۴۵( روپیه   2۵۰ خصوصی 
در بیمارستان های دولتی، تزریق واکسن رایگان 

است.

|پیامما|دستهایشانتنهاسالحآنهابرایجمعآوریزبالهاست.آنهارادرزبالههافرومیکنندومرتبشانمیکنند.کیسههای
پالستیکیممکناستدوبارهبهکاربیاید.کیسههاییکهسالهادرطبیعتمیمانندوتجزیهنمیشوند.وسایلپزشکیهمبهکار
میآیند،موادغذاییکودمیشوندوهرچهکهبمانددفنمیشود.کارگراندرهندوآفریقاتعدادشانکمنیست.کارگرانیکهدرادبیات

اشتغال،غیررسمیخواندهمیشوندوحاالدرکارزاررسمیواکسیناسیونکرونا،سهمشانهیچاست.

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان: با توجه 

به شرایط بیماری کرونا 
برنامه ریزی برای تغییر 

تقویم کوچ انجام شده است، 
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www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

 وبسایت اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیازمدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

ستاد مبارزه با کرونا ورود به پارک ها و بوستان ها را در دوازدهم و سیزدهم فروردین ممنوع اعالم کرد اما عده ای نسبت به هشدارها بی تفاوت بودند./ایسنا

|سیلککاشان|
نزدیک به ۸۰ سال پیش با جاری شدن سیل 
به  تمدنی  کاشان،  کشاورزی  زمین های  در 
قدمت نزدیک به هشت هزار سال با ابزارآالت و 
سفالینه هایی متفاوت از ابزارهای کنونی مشاهده 
را  همگان  کنجکاوی  حس  و  حیرت  که  شد 
برانگیخت. تپه های سَیْلک یکی از محوطه های 
باستانی مهم فالت مرکزی ایران و در اصل ویرانه 
ایران که نخستین  باستانی  کهن ترین زیگورات 
گرفته است.  شکل  آن  در  شهرنشینی  تمدن 
ارزشمندترین  از  یکی  سیلک  باستانی  محوطه  
که  است  جهان  و  ایران  باستانی  محوطه های 
دوران  )از  پیش  سال  هزار  هشت  به  نزدیک 
مدارک  و  شواهد  ماد(،  دوران  تا  روستانشینی 
تحوالت زندگی بشر را در خود نگاه داشته است.
این محوطه شامل تپه شمالی )سیلک کوچک(، 
جنوبی  تپه  هکتار،  پنج  نزدیک  مساحت  به 
هشت  نزدیک  مساحت  به  بزرگ(،  )سیلک 
هکتار و 2 گورستان به نام های گورستان الف و 

است. ب  گورستان 
این تپه ها به ترتیب از قدیم به جدید آثار دوران 

مختلف تمدن بشری شامل عصر نوسنگی، عصر 
مس و سنگ، دوران شهرنشینی، عصر مفرغ و 

آهن و دوره ماد را به نمایش می گذارند.
سیلک  در  شده  شناخته  تمدنی  آثار  مهم ترین 
ساخته  خانه های  و  روستاها  نخستین  شامل 
شده به دست بشر، نخستین جانوران و گیاهان 
اهلی، نخستین کوره های پخت سفال و ذوب فلز 

و نخستین آثار خط و نوشتار است.
این محوطه در سال های 1312، 1313 و 131۶ 
هیات  سوی  از  بار  نخستین  برای  خورشیدی 
رومن  سرپرستی  به  فرانسوی  باستان شناسی 

گرفت. قرار  مورد کاوش  گیرشمن 
 13۸۵ تا   13۸۰ سال های  در  همچنین  سیلک 
خورشیدی، از سوی هیات باستان شناسی ایرانی 
به سرپرستی صادق )شاپور( ملک شهمیرزادی 
مورد کاوش و بازنگری قرار گرفت و نتایج این 
پژوهش ها در چندین جلد کتاب به چاپ رسید 

و در دسترس همگان قرار گرفت.
به شماره   اثر 2۴ شهریور 131۰ خورشیدی  این 
رسید  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست  در   3۸
دارد. /  قرار  نامزد جهانی  اثرهای  و در فهرست 

ایران در  سیری 

سیزدهم فروردین، سالگرد کشته شدن  کاوه گلستان عکاس، فیلمبردار 
و مستند ساز شهید ایرانی بود. او در حالی که برای عکاسی از جنگ عراق 
به این کشور رفته بود در سال 13۸2 در 13۰ کیلومتری کرکوک بر اثر 
انفجار مین کشته شد. از مرگ دلخراش او 1۸ سال می گذرد اما آثارش، 

گلستان را جاودانه نگه داشته است.

حوضه های آبریز ایران / حوضه آبریز بخشی از خشکی است که تمام آب بارش 
یافته و یا جاری شده در آن به یک نقطه انتهایی برسد. با آنچه که تعریف شد 
می توان به این نتیجه رسید که داخل حوضه های آبریز، رودخانه ها، جاده ها، 
جنگل ها و حتی شهرها نیز قرار دارند. وقتی حوضه آبریز بارندگی را دریافت می کند، 
قسمتی از بارندگی، قبل از رسیدن به شبکه آبراهه ها، روی سطح حوضه به صورت 
یک جریان روسطحی جاری می شود. سپس این جریان ها جمع شده و تشکیل 
رودخانه اصلی را داده و نهایتا از نقطه خروجی یا نقطه تمرکز خارج می شود. یعنی 

شیب نقاط به گونه ای است که آب ها به سمت نقطه خروجی هدایت می شوند.

 سازمان بهداشت جهانی یا World Health Organization که به اختصار 
سازمان  تخصصی  زیرمجموعه های  از  یکی  می شود،  خوانده  هم   WHO
ملل متحد است که به وضعیت سالمت عمومی در سطح جهان توجه دارد. 
سازمان بهداشت جهانی حدود ۷۰ سال قبل و طی گفت وگوهایی که از سال 
1۹۴۶ تا 1۹۴۸ میالدی شکل گرفت، تاسیس شده است. بودجه سالیانه 
سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر حدود سه میلیارد دالر است که تقریبًا 
یک چهارم آن توسط اعضا و بقیه ی آن توسط کمک های داوطلبانه تامین 

می شود./ متمم

دومین جشنواره »شعر شاهنامه« با هدف پاسداشت شاهنامه و زبان پارسی، 
پارسی،  به چکامه  ویژه  رویکرد  با شاهنامه،  پیوند  در  گسترش چکامه های 
گردآوری سروده های در پیوند با شاهنامه و سپاس ویژه از سرایندگانی که 
سال ها در سروده های شان به فردوسی و شاهنامه پرداخته اند برگزار می شود. 
قدمعلی سرامی، هما ارژنگی و علیرضا شجاع پور داوران این دوره از جشنواره 

هستند./ایسنا

فاضل نظری که سال 13۹۶ با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر 
عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شده بود، در نهایت 
از سمت خود برکنار شد. شنیده ها حاکی از آن است که جایگزین فاضل 

نظری، علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل پیشین کانون است./ مهر

فیلم »بندر بند« به کارگردانی منیژه حکمت، تهیه کنندگی منیژه حکمت و 
مهشید آهنگرانی فراهانی و شرکت ایریماژ در جشنواره بین المللی فیلم 
کاتالیست حضور پیدا کرد. این جشنواره که مقر آن در شهر لیمریک در 
کشور ایرلند  است، در این دوره در روزهای نهم و دهم فروردین 1۴۰۰ به 

شکل آنالین برگزار شد./ایسنا

جدیدترین نمونه موشک استارشیپ موسوم به »SN11« شرکت 
هوای  در  فروردین  دهم  روز   »  )SpaceX( »اسپیس ایکس 

مه آلود پرتاب شد، اما فرود آن با انفجار همراه بود.
»SN11« روز دهم فروردین حدود ساعت ۹:1۵ صبح به وقت 
منطقه زمانی شرقی )1۷:۴۵ به وقت تهران( پس از پرتاب در 
مرکز پرتاب »بوکاچیکا )Boca Chica(« در تگزاس نتوانست 
فرود خوبی را تجربه کند، چرا که پس لحظاتی پس از پرتاب 
و ارتفاع گرفتن به سرنوشت دیگر موشک های این شرکت دچار 
اسپیس ایکس  بود. شرکت  انفجار همراه  با  آن  فرود  و   شد 
 »۹SN«  ، »۸SN«  پیش از این سه موشک دیگر موسوم به
و  »۰SN1« را از مرکز پرتاب »بوکاچیکا )Boca Chica(« در 
تگزاس پرتاب کرد که نهایتا هیچ کدام از آن ها سالم نماندند. 
»جان اینسپروکر« مهندس اسپیس ایکس که در حال تماشای 
پرتاب این موشک بود پس از پرتاب گفت: SN11 بازنخواهد 
گشت منتظر فرود نمانید. در زمان اعالم خبر ، SN11  هنوز در 
آسمان در حال ارتفاع گرفتن بود ، لحظاتی بعد منفجر شد. کمی 
بعد از این اتفاق، ایالن ماسک در توییتر اعالم کرد که مشکلی در  
موتور 2 این موشک وجود داشته است. این شرکت قصد داشت 
که این پرتاب را روز جمعه انجام دهد اما مه گرفتگی، پرتاب 
جدیدترین موشک »استارشیپ« را لغو کرد.روز دهم فروردین 

نیز هوا همچنان مه آلود بود اما این پرتاب انجام شد./ ایسنا

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست

با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست

حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود

یا از دهان آن که شنید از دهان دوست

ای یار آشنا علم کاروان کجاست

تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست

گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار

ما سر فدای پای رسالت رسان دوست

دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت

دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست

رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید

رحمت کند مگر دل نامهربان دوست

گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد

تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست

گر آستین دوست بیفتد به دست من

چندان که زنده ام سر من و آستان دوست

بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در

اال شهید عشق به تیر از کمان دوست

بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد

وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست

سعدی

|هنرهاىتجسمى| |ادبیات| |موسساتفرهنگی| |سینما|

|»SN۱۱«سرنوشتتلخاستارشیپ|

نژاد باست هوند )Basset Hound( با توجه به پاهای 
قابل  راحتی  به  بلند  و گوش های  سنگین  جثه  کوتاه، 
تشخیص است. از خصوصیت های این نژاد این است که 
باست هوندها ردیاب ها و شکارکننده هایی ماهر و حیواناتی 
و  بدنی استخوانی  باست هوندها ساختار  باوفا هستند. 
سنگین دارند و پاهای کوتاهشان به آن ها کمک می کند که 
با توجه به وزن باال راحت تر حرکت کنند. باست هوندها با 
سر رو به پایین می دوند و این شیوه  دویدن احتمال آسیب 

دیدن آن ها را افزایش می دهد.
چین وچروک بدن و گوش های بلند باست هوند به گونه ای 

است که بوها و رایحه های اطراف را به دام می اندازد و بینی 
آن ها نیز با قدرت باالیی این بوها و رایحه ها را شناسایی 
می کند. حس بویایی قوی آن ها، باست هوند را از دیگر 
از  هوندها  باست  کلی  طور  به  می کند.  متمایز  سگ ها 
آرام ترین و مهربان ترین سگ های نژاد هوند هستند و با 
انسان ها و دیگر حیوانات خانگی رفتاری دوستانه دارند. اما 
در برخی اوقات این سگ مهربان می تواند لجباز نیز باشد.
سعی کنید هر روز کمی با سگ باست هوند بازی کنید 
ببرید. همچنین همیشه سگ  پیاده روی  به  را  او  یا  و 
باست هوند خود را تمیز نگه دارید و مخصوصًا صورت و 
چین و چروک های اطراف دهان او را هر روز نظافت کنید./ 

petha.ir

آشناییباسگباستهوند

کتاب »کار عمیق: قوانینی برای تمرکز در دنیای آشفته« 
اثر کال نیوپورت است. این کتاب دنیای امروز را با شیوه ی 
بهره بری از زمان و انجام چندین کار به صورت هم زمان به 
زمان،  مدیریت  نوعی کتاب  این کتاب  می کشد.  تصویر 
رسته ی  در  می تواند  که  است  تمرکز  افزایش  و  زندگی 

گیرد.  قرار  مدیریتی  و  روانشناسی  کتاب های 
اختیار  در  را  کاربردی  توصیه هایی  و  نقدها  کتاب  این 
خوانندگان قرار می دهد. کتاب کار عمیق که از زمان انتشار 
در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز، وال استریت 
تا مفهوم  آمازون قرار گرفته است، در نظر دارد  ژورنال و 
تمرکز را در دنیای پرهیاهوی امروزه به خوانندگان القا کند. 
بدون شک این کتاب فقط تفکرات صرف نویسنده نیست، 
بلکه حاصل سال ها تحقیقات و پژوهش های او در دنیای 
طرف خویش است. مطالب این کتاب به دو دسته تقسیم 
تمام تشریح  به روشنی  را  آن ها  نیوپورت  می شود که کال 
می کند. او ابتدا مطرح می کند که پرورش اصول اخالقی 
عمیق، فواید و اثرات عمیقی را در پی خواهد داشت. سپس 
یک دوره ی آموزشی دقیق را ارائه می دهد که به صورت چهار 
را برای  ارائه می شود تا ذهن و عادات شما  قانون اصلی 

حمایت از این مهارت و انجام آن تغییر دهد.

|کارعمیق|
|نویسنده:کارلنیوپورت|

آبخوان 


