
پرانتز وجودی ایرانیان

روحانی:
اعتبار یک میلیونی برای 

۲۳ میلیون خانوار
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تـا تقبیـح" دو کمـان فراسـوی پرانتـزی اسـت کـه  از "تقدیـس 
قرنهاسـت در جانبیـن عنصـر هویتـی مـا ایرانیان جای خـوش کرده 
اسـت. بـی دانش نسـبت بـه هر فرد و یـا موضوع زبان به تحسـین 
مـی گشـائیم و بـا گـذر کوتاهـی بـی محابـا همان فـرد یا مسـئله را 

تقبیـح مـی کنیم.
 اصـا بـرای عمـوم مـا مهم نیسـت انچه برکشـیده ایم و یـا انکه بر 
سـنگ زده ایم را به چه معیار و به چه کیفری به چنین سرنوشـتی 
مبتـا سـاخته ایـم. االن کـه ایـن عبـارات را تحریـر می کنـم، امروز 
تـازه تریـن نمونه ها "چیـن"، "تحریم"، "قرنطینه" شـده اند و دیروز 

"برجـام"، "تلگـرام" و ... بوده اند. 
بـه هرحـال مثـل روز بـه روز تاریـخ چنـد قـرن اخیـر ، اکنـون هـم 
جنبشـی برپاسـت کـه توامـان چیـن و تحریـم را موضوع قـرار داده 
انـد. در یـک وزارتخانـه از ملـت و دولـت چیـن قدردانی می شـود و 
در وزارتخانـه دیگـر همـان روز، و چـه بسـا مقارن همان سـاعت اهل 

چیـن و ماچیـن شـماتت و لعـن می شـوند. 
یـک جریانـی تحریم هـای بانکی امریـکا که منتهی به عـدم انتقال 
دارو در کشـور مـی شـود را علی االسـاس "فرصت میمـون و مبارک" 
مـی شـمارد و از پذیـرش قیـود و توافقات بین المللـی در امر پول و 
اعتبار شـانه خالی می کند و یک شـعبه ای فریاد "وا تحریما" سـر 
داده و مـی کوشـد از درون همـان ترتیبـات و امکانـات بیـن المللـی 
در کسـب حمایـت جامعـه جهانـی بمنظـور نفـی و تقبیح سیاسـت 
ظالمانـه و تروریسـتی همـان آمریـکا بهـره جسـته اتحـادی فراگیر 
و همبسـتگی عالمگیـر بـا ایران را شـکل دهـد و .... الی ماشـالله از 

این نمونـه ها.
بنظـر مـی رسـد اصـا مهـم نیسـت چـه واژه ای را در داخـل ایـن 
قوسـین بگذاریـد. بادمجـان هـم باشـد بـه اسـتناد روایـت غـام 
ناصرالدین شـاه قاجار بسـته به اقتضای شـرایط گاه می شـود طعام 
لذیـذی از آفریـده های طبیعـی برای اهالی زمین و چنـد روزی بعد 

زائـده ای اسـت بـد هیبـت و بـد رنـگ کـه بـه کار .. مـی آید. 
ریشـه ایـن عـدم تـوازن و یـا تحیر شـناختی مـا را در چه مـی توان 

؟  جست
بـرای پاسـخ الزم نیسـت بسـیار دلیـل آورد یـک دو عبـارت سـاده 
واقعیـت را عیـان و اهـل تمیز را خجل مـی دارد. وقتی یک جامعه و 
فرهنـگ به شـناختی منصفانه و جامـع درباره هر امری نائل نشـود، 
قضاوتـش دربـاره امـور از جنـس بادمجـان مـی گـردد. تـا زمانیکـه 
بادمجـان - و یـا هـر کلمـه جایگزیـن دیگر - به مـذاق و طبیعتش 

انس طا         1.648.210

مثقال طا     28.340.250

گرم طای 18  6.543.192

گرم طای 24   8.724.200

بهار آزادی      63.720.000

امامی          64.600.000

نیم       30.900.000

ربع         17.950.000

گرمی       9.840.000

دالر             156.390

یورو         170.200

درهم          42.359

لیر ترکیه           25.423

دالر استرالیا      102.848

هشت اثر بوشهر ملی شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان بوشهر گفت: هشت آیین و 
مهارت معنوی ناملموس مردم این استان در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
7  تا  17دنبال کنید

خطر پیک بیماری در تهران
جهانپور:اگر روند شلوغی تهران ادامه یابد با پیک مجدد بیماری در شهر تهران مواجه خواهیم بود

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان سـمنان از انتقال 
موفـق »ایـران« تنهـا یوزپلنگ در اسـارت بـا قابلیت تکثیر 
 کشورمان به استان سمنان و زیستگاه اصلی این یوز خبر داد.
ایـن  بـا ایسـنا اظهـار کـرد:  امیـر عبـدوس در گفت وگـو 
شـده کـه  کارشناسـی  کار  یـک  پـی  در  موفـق  انتقـال 
مطالعـه آن بیـش از 6 مـاه بـه طـول انجامیـده، اجرایـی 
شـده و خوشـبختانه فرآینـد انتقـال دیشـب بـا موفقیـت 
حساسـیت  دلیـل  بـه  اینکـه  بیـان  بـا  شـد.وی  انجـام 
شـد  زمان بـر  طـرح  ایـن  مطالعاتـی  کار  محیط زیسـت 
افـزود: مطالعـات مکان یابـی، نگهـداری و بحـث تکثیـر 
 در اسـارت ایـن یـوز بـه طـور دقیـق انجـام شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان سـمنان بـا بیـان 
اینکه«ایـران« یوزپلنـگ منتقـل شـده یک یوز مـاده جوان 
اسـت خاطرنشـان کرد: ایـن یوزپلنـگ تنها یوز در اسـارتی 

اسـت کـه قابلیـت تکثیر در اسـارت را نیـز دارد.
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مشاهده
 اردک دم دراز 

برای نخستین بار در 
تاالب هورالعظیم

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
هویزه از مشــاهده و ثبت گونه 

کمیاب »اردک دم دراز« برای 
نخســتین بار در تاالب هورالعظیم 

خبر داد.

خسارت ۱۰ میلیاردی 
به آثار تاریخی

سرپرست اداره کل 
صنایع  و  میراث فرهنگی،گردشگری 
دســتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

بارندگی های نوروز امسال ۱۰ 
میلیــارد ریال به آثار تاریخی و 

اماکن گردشگری در این استان 
خسارت وارد کرده است.
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یادداشت  مهمان
سیدعلی موجانی

تهران

 سال شانزدهم
   شماره پیاپی 1699

سه شنبه 19 فروردین 1399
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

فرآیند بیهوشی و انتقال 
یوز  با موفقیت و با حضور 
کارشناسان و متخصصان 
خبره انجام و خوشبختانه هیچ 
مشکلی هم بوجود نیامد

بازگشت دوباره 
»ایران«به توران
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تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸-۷

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۹۹۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۱

 موضــوع مناقصــه: واگــذاری امــور خدمــات نقلیــه، تأمیــن خودرو 
بــا راننــده بــرای مأموریــت هــای درون شــهری و بــرون شــهری اداره 
کل آمــوزش وپــرورش اســتان کرمــان نواحــی ۱، ۲ و شهرســتان هــای 

تابعــه اســتان 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مبلغ برآورد شده مناقصه: ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 

جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز مربــوط بــه زمــان دریافــت 
اســناد و ارســال پیشــنهاد و تاریــخ برگــزاری بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس 

ــود. ــه ش setadiran.ir مراجع
م.الف 4۰۶۲

آگهی مناقصه عمومی 
)طرح های تملک دارائی سرمایه ای( نوبت اول

1980

ــه  ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب ــل را از طری ــم در نظــر دارد فعالیــت ذی ــرق اســتان ق ــع نیــروی ب شــرکت توزی
ــد. شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمای

بدیــن وســیله از کلیــه شــرکت هــای واجــد صالحیــت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از تاریــخ 99/01/19 لغایــت 99/01/27 جهــت خریــد و 
دریافــت اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir اقــدام نماینــد الزم بــه 
ذکــر اســت کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه یــاد شــده انجــام شــده و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در 
ســامانه ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . بدیهــی 
اســت آخریــن مهلــت بارگــزاری پیشــنهادات حداکثــر تــا ســاعت 19:00 روز یکشــنبه مــورخ 99/02/07 و زمــان بازگشــایی نیــز طبــق جــدول 
زمــان بنــدی اعــالم شــده ، در ســالن کنفرانــس دســتگاه مناقصــه گــزار خواهــد بــود و یــک نفــر نماینــده مناقصــه گــران مــی توانــد بــا ارائــه 

معرفــی نامــه کتبــی و معتبــر در جلســه بازگشــایی پــاکات مناقصــه حضــور یابــد .
مناقصــه گــر مکلــف اســت معــادل مبلــغ اعــالم شــده تضمیــن معتبــر بــر اســاس مفــاد اســناد مناقصــه )مــوارد ذکــر شــده در شــرایط و اســناد 

مناقصــه ( بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم نمایــد.
بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ، ســپرده هــای مخــدوش و یــا کمتــر از میــزان مقرر و نیــز پیشــنهادهای فاقــد امضاء، مشــروط و پیشــنهادهایی 

کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد .
دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

آدرس و تلفن دفاتر ثبت نام در سامانه :
1. قم خیابان توحید بلوار شاهد جنب میدان امام حسین )ع( ابتدای بلوار جمهوری دفتر خدمات پیشخوان دولت )عادل کربالیی( 025-38904901

2. قم میدان سعیدی پل نیروی هوایی نبش کوچه 1 ساختمان کیمیا دفتر خدمات پیشخوان دولت )ابوالقاسم فرخ زاد(  025-36703534
جدول زمان بندی بازگشایی پاکات 

شناسه آگهی : 809760 
تاریخ انتشار نوبت اول:99/01/19      تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/01/24

                                                                                                                         اداره مناقصات و قراردادها – 025-38818938         
شرکت توزیع نیروی برق استان قم

شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم

وزارت نیرو

تاریخ بازگشایی میزان سپرده ) ریال(نوع مناقصهشرحردیف
پاکات ارزیابی کیفی

تاریخ بازگشایی  پاکات 
الف و ب و ج

ساعتتاریخ

1

فعالیت های کلید 
در دست – طرح 

تملک دارایی 
) بسته های 

-07،84-98-05
)82-98

یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی 

ساده
363/800/00099/02/0899/02/0811

روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی) یک مرحله ای(
( تامین خودرو مورد نیاز مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان و شعب تابعه) 
مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد امــور حمــل و نقــل خــودرو مدیریــت و شــعب تابعــه 

را بشــرح ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)به اشــخاص حقوقــی و 
موسســات مجــاز حمــل و نقــل واگــذار نماینــد.

۱-نام دستگاه مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان به آدرس: جیرفت خیابان قرنی غربی 
۲-موضوع مناقصه: تامین ۸ دستگاه خودرو سواری پژو 4۰۵ سمند و پژو پارس مدل ۹۵ به باال باشد

۳-تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال در قالــب یکــی از تضامین معتبر منــدرج در قانون از جملــه ضمانتنامه 
بانکــی (بجــز بانــک کشــاورزی ) چــک تضمینــی بانکــی و بــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره ۷۳۱۵۲۱۱۶۰ اوراق مشــارکت 

بــی نــام، وثیقــه ملکــی و غیره، 
4--متقاضیــان مــی تواننــد بــا واریــز مبلــغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بــه حســاب شــماره ۷۳۱۵۲۱۱۶۰ از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
  www.setadiran.ir : ــه آدرس ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــزی در س ــش واری ــل فی ــذاری اص ــه و بارگ مناقص
مراجعــه و نســبت بــه دریافــت شــرایط شــرکت در مناقصــه اقــدام و در پایــان وقــت اداری ۹۹/۱/۲۸  روز پنجشــنبه درســامانه 

مذکوربارگــذاری گــردد.
بانک در رد یا قبول و تمامی پیشنهادات مختار می باشد.الف ۱/۱۸ 

خـوش باشـد، احلی من العسـل اسـت و چـون بر 
مزاجـش سـنگینی کنـد تلـخ تـر ز زهر خواهـد بود. 
ایـن فرهنـگ محصـور شـده در پرانتـز "از تقدیـس 
تـا تقبیـح" فقـط زمانـی دگرگـون خواهـد شـد کـه 
بیآموزیـم دربـاره هـر امـری بـه مطالعـه و پرسـش 
برخیزیـم و آن هـم مطالعـه بـا "معیـار" و پرسـش 
از "منصـف بـا مقـدار"، نـه آنکـه جامـع العلـوم مـا 
فرهنـگ مجـازی و برسـاخته دنیـای اپلیکیشـن 
هـا باشـد و معلـم مـا هـر مدعی بـی هنری کـه در 
هـر بابـی بـر خـود ردای اسـتادی انداختـه و بدنبال 
خویـش یـدک عنـوان مـی کشـد. اگـر غیـر از ایـن 
عمـل کنیم نتیجه آن اسـت که شـاهدش هسـتیم 

یـا در عالـم مجـاز متحیـر و غوطه ور مانـده ایم و یا 
در جهـل دنیای مجهوالت اینگونـه مدعیان دروغین 

سـیال شـده ایم. 
رمـز رهایـی مـا از ایـن بلیـه چـه مـی تواند باشـد؟ 
کمـان "تقدیـس" در ایـن سـوی پرانتـز را بـا گـزاره 
"مسـتند این معناچیسـت؟ و چـه اعتبـاری دارد؟" 
تعویـض کنیـم و قوس آن سـوی پرانتـز "تقبیح" را 
بـا "بـه داوری گرفتـن خـرد و منطـق خـود در بیـان 
مدعیـان اسـتادی و عنوانـی" تحول بخشـیم. آنگاه 
اسـت که دیگـر افراد و موضوعات برای ما "مسـئله" 
مـی شـوند برای کنکاش و شـناخت و نـه لقلقه ای 

بـرای چرخانـدن زبان. 
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پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی داردپیام خبر
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعام کرد که پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد.
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خطر پیک بیماری در تهران
جهانپور:اگر روند شلوغی تهران  ادامه یابد با پیک مجدد بیماری در شهر تهران مواجه خواهیم بود

ــال  ــت از احتم ــخنگوی وزارت بهداش س
تهــران  در  بیمــاری  دوم  مــوج  بــروز 
ــردم از  ــدن م ــارج ش ــه خ ــه ب ــا توج ب
خانه هایشــان، گفــت: بــه هــر حــال 
ترافیکــی کــه طــی دو ســه روز اخیــر در 
ــم،  ــاهده کردی ــران مش ــهر ته ــطح ش س
ارتباطــی بــه مصوبــات ســتاد ملــی 
ــا 23  ــرا ت ــدارد. زی ــا ن ــا کرون ــه ب مقابل
ــات  ــری در مصوب ــچ تغیی ــن هی فروردی
نداشــتیم و هرآنچــه کــه در هشــتم 
ــود  ــده ب ــاغ ش ــب و اب ــن تصوی فروردی
تــا 23 فروردیــن هــم ادامــه دارد. آنچــه 
ــه شــاید  ــود ک ــاری ب ــم رفت شــاهد بودی
ــد  ــرده بودن ــاذ ک برخــی شــهروندان اتخ
ــا  ــه م ــد ک ــده بودن ــا آم ــه خیابان ه و ب
ــی  ــادی از آن ربط ــش زی ــم بخ معتقدی
ــای  ــه محل ه ــه ب ــتغال و مراجع ــه اش ب
کار نداشــت. زیــرا تغییــری در مصوبــات 
ــن نداشــته ایم. ــا 23 فروردی اشــتغال ت

ــر  ــود تغیی ــه ب ــزود: آنچــه ک ــور اف جهانپ
رفتــار در بخشــی از جامعــه بــود کــه بــه 
ــه  ــد هفت ــد از چن ــاید بع ــال ش ــر ح ه
ایــن تصــور بــرای  در خانــه مانــدن 
برخــی ایجــاد شــده کــه کرونــا هــم 
ــاال  ــت و احتم ــمی اس ــم رس ــع تقوی تاب
ــی  ــمی خداحافظ ــات رس ــد از تعطی بع
کــرده اســت. اطاعــات اولیــه مــا حاکــی 
ــن  ــادی از ای ــداد زی ــه تع ــت ک از آن اس
در  اخیــر  روزهــای  کــه  ترددهایــی 
ــوده  ــرور ب ــته غیرض ــود داش ــران وج ته
ــدارد.  ــا شــغل و اشــتغال ن و ارتباطــی ب
ــن  ــر ای ــه اگ ــم ک ــان داری ــا اطمین تقریب

ــا 10  ــت ت ــرف هف ــد ظ ــه یاب ــد ادام رون
ــا پیــک مجــدد بیمــاری در  روز آینــده ب
ــه  ــود ک ــم ب ــران مواجــه خواهی شــهر ته
ــا  ــت. م ــده اس ــران کنن ــیار نگ ــن بس ای
بــا تــاش ارگان هــا و نهادهــای مختلــف 
ــاز  ــردم وارد ف ــوب م ــارکت خ ــا مش و ب
ــوز  ــه هن ــده ایم ک ــاری ش ــت بیم مدیری
توســعه یافته  کشــورهای  از  بســیاری 
بــه آن نرســیدند، امــا ایــن فــاز شــکننده 
اســت و بــه راحتــی بــا یــک تغییــر رفتار 
حتــی در بخشــی از جامعــه مــی توانیــم 
از ایــن فــاز خــارج شــده و مجــددا وارد 
پیــک بیمــاری شــویم کــه ایــن بســیار 

ــود. ــد ب ــده خواه ــران کنن نگ
کیانــوش جهانپــور در ارتبــاط ویدیــو 
کنفرانســی بــا خبرنــگاران دربــاره آخرین 
ــروس  ــاری کروناوی ــروز بیم ــت ب وضعی
جدیــد در کشــور گفــت: بــه نوعــی 
ــزول  ــک ن ــاهد ی ــر ش ــای اخی در روزه
تدریجــی و آرام از بیمــاری هســتیم  کــه 
ــق بهداشــت  ــت دقی ــا رعای ــم ب امیدواری
فــردی و اجتماعــی و رعایــت دقیــق 
اجتماعــی  گــذاری  فاصلــه  موضــوع 
ــا  ــم ب ــد از آن ه ــن و بع ــا 23 فروردی ت
ــق فاصله گــذاری هوشــمند،  اجــرای دقی
بتوانیــم شــاهد رونــد نزولــی هرچــه 

ــیم. ــاری باش ــن بیم ــتر ای بیش

تفاوت های کروناویروس جدید 
در ایران با آنفلوآنزای فصلی

ــاره  وی در پاســخ بــه ســوال ایســنا، درب
ــاری  ــا بیم ــد19 ب ــاری کووی ــاوت بیم تف
یافته هــای  آنفلوآنــزا، گفــت:  فصلــی 
ــن  ــه ای ــا ب ــا را در دنی ــین خیلی ه پیش
نتیجــه رســانده بــود کــه ممکــن اســت 
آنفلوآنــزای تیــپ A یــا همــان آنفلوآنزای 

کوویــد19  از  تــر  مرگ بــار    H1N1
بیماری زایــی آن شــدیدتری  باشــد و 
کروناویــروس  امــا  باشــد،  داشــته 
ــر  ــریع االنتقال ت ــارتر و س ــریع االنتش س
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه امــروز 
و  آمــاری  یافته هــای  اســاس  بــر 
کوویــد19،  بیمــاری  از  اطاعات مــان 
اولیــن  از شناســایی  روز  از 45  بعــد 
بیمــاری در کشــور و وقتــی  مــوارد  
اطاعاتمــان را دربــاره کوویــد19 در کشــور 
بــا اطاعاتــی کــه در پاییــز ســال گذشــته 
داشــتیم، مقایســه می کنیــم، می بینیــم 
ــد19 نســبت  ــه کووی ــر اینک ــاوه ب ــه ع ک
و  االنتقال تــر  ســریع  آنفلوآنــزا  بــه 
بیماری زایــی  اســت،  سریع االنتشــارتر 
شــدیدتری را در کشــور مــا داشــته و 
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــوت و م ــوارد ف م
ــروس هــم در کشــور  ــن وی ــه ای ــا ب ابت
مــا بــه طــور کلــی باالتــر بــوده اســت. بــه 
ــداد بیشــتری  ــه هــم تع ــی ک ــن معن ای
مبتــا شــده اند و هــم از جمــع مبتایــان 
تعــداد بیشــتری نســبت بــه آنفلوآنــزای 
H1N1 فــوت کرده انــد کــه فاصلــه بســیار 
ــاری  ــادار آم ــاوت معن ــل توجــه و تف قاب

وجــود دارد.
ــی  ــای اطاعات ــه ه ــه داد: یافت وی ادام
ــا و  ــه قطع ــن اســت ک ــی از ای ــا حاک م
ــد در  ــروس جدی ــار کروناوی ــل رفت حداق
کشــور مــا هــم بیمــاری زایی شــدیدتری 
ــزای H1N1 داشــته و  ــه آنفلوآن نســبت ب
سریع االنتشــارتر  و  ســریع االنتقال تر 
اســت. البتــه آمــار در برخــی کشــورهای 
ــه  ــت. ب ــده اس ــی نش ــوز نهای ــر هن دیگ
عنــوان مثــال در  ایــاالت متحــده آخرین 
آمــار مربــوط بــه آنفلوآنــزای فصــل پاییــز 

و زمســتان اســت کــه در آمریــکا حداقل 
310 هــزار بســتری، 32 میلیــون مبتــا 
ــاالت  ــر را در ای ــرگ و می ــزار م و 18 ه
متحــده در ســال گذشــته تــا 22 فوریــه 

2020 داشــته اســت.
وی افــزود: قاعدتــا بــا توجــه بــه پیــک 
و رشــد ســریع مــوارد ابتــا و مــرگ و 
میــر در ایــن کشــور بایــد منتظــر مانــد 
ــاری  ــن رفت ــا همی ــه آی ــم ک ــا ببینی ت
کــه از کرونــا ویــروس جدیــد در ایــران 
ــد و  ــم دی ــم در آنجــا هــم خواهی دیدی
آیــا شــدت و حــدت بیماری زایــی ایــن 
بیمــاری در ایــاالت متحــده هم بیشــتر 
ــا  ــه در اروپ ــر. البت ــا خی ــود ی خواهــد ب
ــد کــه اطاعــات  ــه نظــر مــی آی هــم ب
ــدت و  ــه ش ــد ک ــت می کن ــی کفای فعل
حــدت بیماری زایــی ایــن ویــروس 

و مــوارد مــرگ و میــر ناشــی از آن را 
ــم. ــی بدانی ــزای فصل بیشــتر از آنفلوآن

چرا استفاده از ماسک برای 
جمعیت عمومی هم توصیه 

شد؟
وی تاکیــد کــرد: البتــه بایــد توجــه کــرد 
ــی  ــوم پزشــکی و تجرب ــه موضــوع عل ک
مبتنــی بــر شــواهد و مســتندات اســت. 
ــات  ــد نظری ــد می توان هــر مســتند جدی
قبلــی را تغییــر دهــد. ایــن موضــوع 
ــال  ــود. مث ــث ب ــن مباح ــره همی در زم
ــاره بحــث ماســک اســت.  دیگــرش درب
شــاید بــرای خیلی هــا ایــن ســوال 
ایجــاد شــود کــه چگونــه بــود کــه تــا یک 
مــاه یــا دو هفتــه پیــش ماســک بــرای 
ــه  ــه نمی شــد، ن ــادی توصی ــت ع جمعی
ــکا،  ــای آمری ــت بیماری ه ــز مدیری مرک
بهداشــت  نــه ســازمان  و  اروپــا  نــه 
جهانــی و نــه در وزارت بهــدات ایــران 
ایــن موضــوع توصیــه نمی شــد، امــا 
چــرا در حــال حاضــر اســتفاده از ماســک 
بــرای جمعیــت عــادی هــم توصیــه 
کوچکتریــن  کــه  کســی  می شــود؟. 
آشــنایی بــا حــوزه علــوم تجربــی داشــته 
باشــد، ایــن موضــوع را بــه راحتــی درک 
بــه هــر حــال مســتندات  می کنــد. 
ــر  ــه نظ ــه ب ــد ک ــه ش ــواهدی ارائ و ش
می آیــد کــه اســتفاده از ماســک و حتــی 
ماســک های خانگــی بتوانــد از انتشــار و 
ورود قطــرات تنفســی بــه ویــژه در جایی 
کــه فاصله گــذاری فیزیکــی مناســبی 
وجــود نــدارد، جلوگیــری کنــد. بنابراین از 
آنجایــی کــه هــر چیــزی بــرای ســامت 
ــن  ــود، از ای ــی ش ــتفاده م ــی اس عموم
ــه  ــدم توصی شــواهد اســتفاده شــد و ع
بــه اســتفاده از ماســک بــرای جمعیــت 
عــادی کنــار رفــت و اســتفاده از ماســک  
ــم.  ــه کردی ــادی را توصی ــردم ع ــرای م ب

ــی  ــوم تجرب ــت عل ــن ماهی ــن ای بنابرای
ــر اســاس شــواهد موجــود  اســت کــه ب

صحبــت می کنیــم.
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــور در پاس جهانپ
کرونایــی  قربانیــان  پیکــر  تحویــل 
توجــه  بــدون  خانواده هایشــان  بــه 
برخــی  در  بهداشــتی  پروتــکل  بــه 
مناطــق، گفــت: در همــه جــا مراکــز 
انتقــال  آمبوالنس هــای مخصــوص  و 
ــه  ــته ب ــه آغش ــد، آن را در کاوری ک جس
محلــول رقیق شــده هیپوکلریــت ســدیم 
اســت، تحویــل گرفتــه و در غســالخانه و 
ــد.  ــن می کنن ــاز دف ــتان های مج آرامس
برخــی  در  اســت  ممکــن  حــال 
برخــی  در  غیررســمی  آرامســتان های 
وجــود  اشــکالی  روســتایی،  مناطــق 
داشــته باشــد. بــه هــر حــال کارشــناس 
بهداشــت محیــط بیمارســتان بایــد ایــن 
موضــوع را ثبــت کــرده و بــه شــبکه 
ــد  ــد بای ــه جس ــه ای ک ــت منطق بهداش
ــد  ــاع ده ــود، اط ــل ش ــا منتق ــه آنج ب
تــا کارشــناس بهداشــت محیــط هنــگام 
دفــن جســد بــرای رعایــت پروتــکل 
بهداشــتی حاضــر شــود. احتمــاال اگــر در 
جایــی تخلفــی رخ داده و اگــر همــه چیز 
صادقانــه بــوده و خانــواده متوفــی آدرس 
دقیــق داده باشــند،   ایــن ارتبــاط برقــرار 

ــت. ــده اس نش

سالمت را به سیاست
 پیوند نزنیم

ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــور در پاس جهانپ
حواشــی کــه دربــاره اظهاراتــش در زمینــه 
ــا  ــای چینی ه ــا و داده ه ــاد از آماره انتق
ــه  ــا، گفــت: ب ــی کرون ــاب بیماری زای در ب
هــر حــال مــا طبــق رویــه همیشــگی مان 
در وزارت بهداشــت و در حــوزه ســامت، 
ــای  ــام ماه ه ــان در تم ــی تاش م تمام
اخیــر ایــن بــوده کــه قطــار ســامت را بــه 

لوکوموتیــو سیاســت پیونــد نزنیــم. البته 
ــه  ــت ک ــوزه ای اس ــی ح ــوزه اجتماع ح
ممکــن اســت عــده ای همــواره بــه دنبــال 
ــی  ــر سیاس ــیر و تعابی ــا، تفاس تحلیل ه
ــی و  ــزاره علم ــی گ ــزاره ای حت ــر گ از ه

پزشــکی مطــرح کننــد.

اصول دیپلماسی را رعایت کنیم
جلــوی  نمی توانیــم  مــا  افــزود:  وی 
ــم،  ــران را بگیری ــیر دیگ ــر و تفاس تعابی
ــت  ــن اس ــت ای ــهود اس ــه مش ــا آنچ ام
بــه کار  را  تاش مــان  تمامــی  کــه  
می گیریــم کــه حــوزه ســامت برخــاف 
ــگ و  ــر، رن ــای دیگ ــیاری از حوزه ه بس
ــه خــود نگیــرد. البتــه  ــوی سیاســت ب ب
ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه سیاســت 
ــم وارد  ــا نمی خواهی ــد نیســتیم، ام را بل
ایــن حــوزه شــویم. زیــرا قطعــا موجــب 
ــان  ــژه و ماموریت م ــه کار وی ــود ک می ش
عیــن  در  گیــرد.  قــرار  تحت الشــعاع 
ــگاه  ــا را ن ــد تهدیده حــال همیشــه نبای
ــد.  ــد دی ــم بای ــا را ه ــت ه ــرد، فرص ک
اگــر نیمــه پــر لیــوان را نــگاه کنیــم، ایــن 
مباحــث حداقــل ســودمندی که داشــت، 
ایــن بــود کــه همــه مــا بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه بایــد اصــول دیپلماســی را 
رعایــت کنیــم و بــه آن احتــرام بگذاریــم. 
اینکــه بســیاری از دوســتان بعــد از 
ســال ها بــه ایــن نتیجــه رســیدند و 
ــت  ــم حرم ــی ه ــول دیپلماس ــرای اص ب
ــر  ــل تقدی ــدند، قاب ــل ش ــت قائ و اولوی
اســت. ان شــاهللا عزیزانــی هــم کــه بــه 
مــا چنیــن توصیــه ای داشــتند، بیــش از 
گذشــته ایــن موضــوع را رعایــت می کنند 
و در کنار دولت، دســتگاه دیپلماسی و در 
راســتای سیاســت های نظــام جمهــوری 
اســامی خواهنــد بــود، خواهنــد نوشــت 

ــت. ــد داش و گام برخواهن

معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی گفــت: پروتــکل های 
بهداشــتی اصنــاف بــرای بازگشــایی اباغ 
شــده اســت و بــا اجــرای گام دوم طــرح 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی 5200 صنــف و 
ــت  ــامانه وزارت بهداش ــد در س کارگاه بای
ــرای  ــه اج ــبت ب ــد و نس ــام کنن ــت ن ثب
ایــن پروتــکل هــا تعهدنامــه بدهنــد تــا 
ــد. ــت خــود را شــروع کنن ــد فعالی بتوانن
علیرضــا رئیســیافزود: همــه اصنافــی 

ــذاری  ــه گ ــرح فاصل ــه در گام دوم ط ک
ــن  ــت از 23 فروردی ــرار اس ــی ق اجتماع
کار خــود را شــروع کننــد بایــد در ســامانه 
ای کــه وزارت بهداشــت اعــام مــی کنــد، 
ثبــت نــام کننــد  تعهدنامــه الکترونیــک 
را امضــا کنــد و تعهــد بدهنــد کــه حتمــا 
پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت مــی 
کننــد.وی گفــت: وزارت بهداشــت بــر 
ــا  ــاف و کارگاهه ــام اصن ــت ن ــاس ثب اس
پروتــکل بهداشــتی مربــوط بــه آن صنــف 

را بــرای آنهــا رســال می کنــد و بعــد از آن 
7200 بــازرس بهداشــتی بــر ایــن صنــوف 
نظــارت مــی کننــد و طــرح تشــدید 
ــی  ــرا م ــوف اج ــن صن ــرای ای ــارت ب نظ
شــود. مــردم هــم مــی  تواننــد از طریــق 
ســامانه 190 مــوارد تخلــف را گــزارش 
افــزود:  بهداشــت  کنند.معــاون وزیــر 
ــه گــذاری  البتــه در گام دوم طــرح فاصل
اجبــاری فقــط مشــاغل کــم ریســک 
اجــازه فعالیــت دارنــد و کســب و کارهای 
پرریســک مثــل اســتخرها، ورزشــگاه ها، 
ــا و  ــه ه ــوه خان ــتورانها، قه ــا، رس تاالره
ــا، اماکــن مذهبــی،  همچنیــن زیارتگاهه
نمازهــای جمعــه و ... تعطیــل هســتند. 

اصناف برای شروع کار باید 
تعهد بدهند

اعتبار یک میلیونی
 برای ۲۳ میلیون خانوار

ــون  ــه 23 میلی ــی ب ــون تومان ــک میلی ــار ی ــوری از پرداخــت اعتب رییــس جمه
خانــوار یارانــه بگیــر خبــر داد و گفــت: ایــن رقــم بــه تدریــج و البتــه از ماه هــای 
ــام  ــود.حجت االس ــر می ش ــاه کس ــول 24 م ــا در ط ــه آنه ــه ماهان ــد، از یاران بع
والمســلمین حســن روحانــی روز دوشــنبه در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
دولــت اظهــار داشــت: ســه میلیــون خانــوار محــروم تحــت فشــار هســتند کــه 
ــان  ــزار توم ــا 600 ه ــزار ت ــی از 200 ه ــته حمایت ــت بس ــار نوب ــا در چه ــرای آنه ب
ــا  ــه دوم ت ــه اول پرداخــت شــده اســت و مرحل ــه مرحل ــم ک ــرار دادی مدنظــر ق
پایــان فروردیــن پرداخــت خواهــد شــد و دومــاه بعــد هــم بــه همــان شــکل در 
ــد شــد.رییس جمهوری  ــرداد پرداخــت خواه ــد در اردیبهشــت و خ ــای بع ماه ه
ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن رقمــی را بــه عنــوان وام یــک میلیــون تــا 2 میلیــون 
بــرای 4 میلیــون تومــان خانواده هاییکــه جــزو اقشــار کــم درآمــد هســتند قــرار 
ــام می شــود. ــه زودی شــرایط آن اع ــرخ آن 4 درصــد اســت و ب ــه ن ــم ک دادی

روحانــی اضافــه کــرد: امــروز همچنیــن 75 هــزار میلیــارد تومان وام و تســهیاتی 
کــه بــرای ایــن ایــام مدنظــر قــرار دادیــم، مــورد بررســی قــرار گرفــت. 10 رســته 
ــد. بعضی هــا کســب و کارشــان  ــرار گرفتن ــام تحــت فشــار شــدید ق ــن ای در ای

ــوده اســت.     ــوده و بعضی هــا درآمدشــان پاییــن ب متوقــف ب

ته
نک

جهانپـور در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره درصـد فـوت شـدگان 
نسـبت به مبتالیان کووید۱۹ در کشـور و سـایر کشـورها، گفت: 
وضعیتی که در کشـورهای مختلف وجود دارد، متفاوت اسـت. 
البتـه علی رغـم اینکه نسـبت بـه آمار ایـاالت متحـده اطمینان 
نداریـم و فکـر می کنیـم آمـار ایـاالت متحـده آنگونـه کـه باید 
و شـاید قابـل اطمینـان نیسـت، امـا بـا همیـن آمـار موجود 
می تـوان مقایسـه ای را انجام داد. امروز شـاخص مـوارد فوت 
ناشـی از کرونـا نسـبت بـه افـراد بهبودیافتـه و ترخیص شـده 
در جهـان ۲۱ درصـد اسـت. ایـن شـاخص در ایـران ۱4 درصد 
اسـت. در عین حال در کشـور فرانسه این شـاخص ۳۳ درصد 
و در آلمـان ایـن شـاخص پنج درصد اسـت که بسـیار پایین تر 
از میانگیـن جهانـی اسـت. شـاخص ما نشـان می دهـد که ما 
در فـاز مدیریـت بیمـاری هسـتیم و هنوز برای صحبـت از مهار 
و کنترل کووید۱۹ خیلی زود اسـت. سـخنگوی وزارت بهداشـت 
دربـاره وضعیـت سـالمت روان کارکنـان بهداشـتی و درمانـی، 
گفت: پروتکل هایی در اداره کل سـالمت روان وزارت بهداشـت 

در ایـن زمینه تدوین شـده اسـت.

گزارش
خبرنگار / پیام ما

جامعهدولت

افزایش حقوق بازنشسته ها به ۳۰ درصد رسیدسالمت مردم همچنان اصل است
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزیـــر 
بـــه  اشـــاره  بـــا  اســـامی 
دولـــت،  هیـــات  مصوبـــات 
تاکیـــد کـــرد: ســـامت مـــردم 
همچنـــان اصـــل است.ســـید عبـــاس صالحـــی در 
ـــی  ـــری در توئیت ـــود در حســـاب کارب ـــام خ ـــن پی جدیدتری
ـــروز  ـــت: ام ـــت، نوش ـــات دول ـــات هی ـــه مصوب ـــاره ب ـــا اش ب
فقـــط مشـــاغل غیـــر پـــر ریســـک از 23 فروردیـــن در غیـــر 
ـــامت  ـــد، س ـــاز ش ـــران مج ـــن در ته ـــران و 30 فروردی ته
مـــردم هم چنـــان اصـــل اســـت. حجـــت االســـام 
والمســـلمین حســـن روحانـــی در جلســـه روز یکشـــنبه 
ـــت  ـــه ســـامت مـــردم، اولوی ـــرد ک ـــد ک ـــت تاکی ـــات دول هی

ـــد  ـــا اشـــتغال، تولی ـــی رود ام ـــه شـــمار م نخســـت کشـــور ب
ـــد«  ـــش تولی ـــام »جه ـــه ن ـــه ب ـــالی ک ـــب و کار در س و کس
ــرار  ــر قـ ــز بایـــد مـــد نظـ نام گـــذاری شـــده اســـت نیـ
گیـــرد.در ایـــن جلســـه گزارشـــی از رونـــد پیشـــگیری و 
ـــس از  ـــه داد و پ ـــا در کشـــور ارائ ـــاری کرون ـــا بیم ـــه ب مقابل
آن، دســـتگاه های مختلـــف اجرایـــی دغدغه هـــای خـــود 
را نســـبت بـــه ســـامت، آمـــوزش و کســـب و کار بیـــان 
ـــن  ـــه ضم ـــن جلس ـــز در ای ـــوری نی ـــس جمه ـــد. ریی کردن
تقدیـــر مجـــدد از کادر درمانـــی و بهداشـــتی کشـــور، گفـــت: 
ـــر  ـــت از اقشـــار آســـیب پذی ـــت، حمای ـــه دول اگرچـــه وظیف
اســـت امـــا در عیـــن حـــال وظیفـــه دارد همـــه شـــرایط الزم 
ـــد. ـــدازی اشـــتغال و کســـب و کار را فراهـــم کن ـــرای راه ان ب

بـــا مجموعـــه تصمیماتـــی 
ـــوق  ـــش حق ـــاره افزای ـــه درب ک
و همسان ســـازی پرداختـــی 
اخـــذ  بازنشســـته ها  بـــه 
ـــال  ـــا در س ـــوق آنه ـــش حق ـــط افزای ـــت، متوس ـــده اس ش
جـــاری بـــه 30 درصـــد می رســـد. طـــی ســـال های 
گذشـــته حقوقـــی کـــه بـــرای بازنشســـته ها پرداخـــت 
ـــای  ـــل پرداخت ه ـــه دلی ـــا ب ـــی آنه ـــا نارضایت ـــد، ب می ش
پاییـــن و عـــدم تناســـب بـــا شـــرایط موجـــود همـــراه 
بـــود تـــا این کـــه در حـــدود ســـه ســـال اخیـــر دولـــت 
حقـــوق  همسان ســـازی  و  هماهنگـــی  راســـتای  در 
ـــن موضـــوع  ـــرای ای ـــه ای را ب ـــاالنه بودج ـــته ها، س بازنشس

در نظـــر می گیـــرد تـــا اختـــاف حقوقـــی بازنشســـته ها 
تـــا حـــدی جبـــران شـــود.در حالـــی در ســـال جـــاری 
افزایـــش 15 درصـــدی حقـــوق کارکنـــان و شـــاغان 
ــرای  ــت بـ ــه دولـ ــد کـ ــه شـ ــر گرفتـ ــه در نظـ در بودجـ
ــم  ــان هـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود 10 هـ ــته ها حـ بازنشسـ
ـــا  ـــوق آنه ـــازی حق ـــرای همسان س ـــی ب ـــوان منابع ـــه عن ب
پیش بینـــی کـــرد؛ رقمـــی کـــه در مقایســـه بـــا ســـال 
ـــش 100  ـــا افزای ـــود ب ـــان ب ـــارد توم ـــه 5000 میلی گذشـــته ک
ـــر  ـــه پیش ت ـــه ک ـــت.طبق آنچ ـــده اس ـــراه ش ـــدی هم درص
ــه  ــود کـ ــرده بـ ــام کـ ــه اعـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
همسان ســـازی بـــرای حقوق هـــای پنـــج میلیـــون و 100 

هـــزار تومـــان بـــه پاییـــن اعمـــال خواهـــد شـــد.
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جهانپور: خطر موج دوم کرونا در تهران با ادامه ترددهای غیرضرور وجود دارد

سـخنگوی وزارت بهداشـت گفت: مجموع مبتایان کووید 19 
در کشـور بـه 60500 نفـر رسـید.دکتر کیانـوش جهانپور گفت: 
تـا روز 18 فروردیـن 1399 و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی 
تشـخیصی 2274 بیمـار جدیـد مبتـا به کووید19 در کشـور 
شناسـایی شـد.وی گفت: با احتسـاب موارد جدید، مجموع 
بیماران کووید19 در کشـور به 60500 نفر رسـید. متاسـفانه در 
طول 24 سـاعت گذشـته، 136 بیمار کووید19 جان خود را از 
دسـت دادنـد و بـه این ترتیب تا کنـون از وجـود 3739 نفر 
در کشـور بـه دلیـل ابتـا به این بیمـاری، محروم شـده ایم.

صاحبـان چک هـای دارای سـر رسـید ابتدای اسـفند 98 تا 
پایـان اردیبهشـت 99 در صـورت برگشـت چـک، مشـمول 

محرومیـت قانـون صـدور چک نمی شـوند.
بـر اسـاس اصـاح قانـون چـک، قوانیـن سـخت گیرانه ای 
بـرای دارنـدگان چک های برگشـتی در نظر گرفته شـده بود 

کـه باعـث می شـد ادامـه فعالیـت برای آنها دشـوار شـود.
ایـن قوانیـن سـخت گیرانه اگرچـه در حالـت عـادی باعـث 
افزایـش شـفافیت عملکـرد صادرکننـدگان چـک شـده و 
امنیـت معامـات را باال برده بـود، اما در زمان شـیوع کرونا، 

ایـن قوانیـن سـخت گیرانـه، مشکل سـاز شـده اسـت.
بـا صـدور بخشـنامه ای  بانـک مرکـزی  ایـن اسـاس،  بـر 
تسـهیاتی موقتـی را بـرای دارنـدگان چـک های برگشـتی 
در نظـر گرفـت. در صورت تسـلیم درخواسـت دارندگان این 
چـک هـا بـه بانـک یـا موسسـه اعتبـاری غیـر بانکـی، ذی 
ربـط حداکثـر تا سـه ماه پـس از تاریخ برگشـت چک های 
مذکـور، مشـمول محرومیت هـا و ممنوعیت هـای ناطـر بـر 
چـک برگشـتی مقرر در مـاده 5 مکرر الحاقـی قانون صدور 

چـک نمی شـود.

وزیـر نیـرو بـا تشـریح عملکـرد ایـن وزارتخانه در سـال 98 
و برنامه هـای سـال جـاری در بخش هـای مختلـف با توجه 
بـه نامگذاری امسـال از سـوی رهبر معظم انقـاب به عنوان 
سـال »جهـش تولیـد« بـر ضـرورت مشـارکت همگانـی در 
سـطح سـتادی و شـرکت های تابعـه اعـم از مادرتخصصی، 
منطقـه ای و اسـتانی در تحقـق اهداف پیـش رو تاکید کرد.

 وزیـر نیـرو بـا تشـریح عملکرد ایـن وزارتخانه در سـال 98 
و برنامه هـای سـال 99 در بخش هـای مختلـف بـا توجه به 
نامگـذاری سـال 99 از سـوی رهبـر معظم انقاب بـه عنوان 
سـال »جهـش تولیـد« بـر ضـرورت مشـارکت همگانـی در 
سـطح سـتادی و شـرکت های تابعـه اعـم از مادرتخصصی، 
تاکیـد  پیـش رو  اهـداف  در تحقـق  اسـتانی  و  منطقـه ای 
کـرد. رضـا اردکانیـان امـروز در جلسـه شـورای معاونـان و 
ویدئـو کنفرانسـی  ارتبـاط  در  و  نیـرو  وزارت  مدیران عامـل 
مدیران عامـل  و  سـتادی  مدیران ارشـد  از  نفـر   220 بـا 
شـرکت های تابعـه ایـن وزارتخانـه در مراکـز اسـتان ها، بـا 
ابـراز تسـلیت جان باختن تعـدادی از همـکاران وزارت نیرو 
بـر اثـر ابتـا بـه کرونـا اظهـار کـرد: امیدواریم بتوانیـم جای 
آنهـا را در عرصـه خدمتگـزاری پـر کـرده و هـر چـه زودتر با 
تـاش همـه جانبـه ای که در حـال انجام اسـت خبر خوش 
کنتـرل و بعـد از آن، فروکـش کـردن ویـروس کرونـا و این 

بیمـاری را بـه همدیگـر بدهیم.

سـرعت  ارتقـای  از  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
اینترنـت خانگـی بـه 16 مگابیت برثانیه تا پایان اردیبهشـت 
خبـر داد.شـیوع کرونا در کشـور منجر به قرنطینـه اختیاری 
به عنـوان  اینترنـت  ایـن میـان مصـرف  افـراد شـده و در 
راهـی بـرای گذرانـدن اوقات فراغـت، اسـتفاده از روش های 
دورکاری و آمـوزش مجـازی افزایـش یافتـه اسـت. البتـه 
سـرعت و کیفیـت اینترنـت هم از مواردی اسـت کـه همواره 
دغدغـه کاربـران بوده و در این شـرایط همـه نیازمند کیفیت 

مناسـب بـرای فعالیت هـای اینترنتـی خود هسـتند.

۶۰۵۰۰ ابتال و ۳۷۳۹ 
فوتی کرونا در کشور

معافیت سه ماهه برای 
چک های برگشتی

اجرای »۰۹۹« برای 
تابستان بدون خاموشی

ارتقای اینترنت خانگی
 به ۱۶ مگ 
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آگهی تجدید مزایده زمین
شـهرداری ماهان باسـتناد مجوزات شـورای محترم اسـالمی شـهر 

ماهان به شـماره صورتجلسـات 28 مورخ 98/11/13 و 23مورخ 98/9/20 
درنظـر دارد نسـبت بـه فـروش تعـداد 7 قطعه زمیـن باقیمانـده واقع در 
شـهرک خواجـوی جنوبـی ویک قطعه زمین واقع در شـهرک شـهید رجایی 
شـرقی از زمینهای متعلق به شـهرداری با کاربری مسـکونی از طریق مزایده 

عمومـی با شـرایط ذیل اقـدام نماید :

- دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۱/۲۵ لغایت ۹۹/۲/۶در ساعات اداری
- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری ۹۹/۲/۷

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری میباشد. 
- بازگشایی پاکات مزایده مورخ ۹۹/۲/۸ در محل دفتر شهرداری

- در صورتیکـه نفـرات اول تـا سـوم شـرکت کننـده از انجـام معاملـه خـودداری 
نماینـد سـپرده شـرکت در مزایده آنان به ترتیـب به نفع شـهرداری ضبط میگردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شرایط فروش بصورت نقد میباشد.
- کلیـه هزینه های متعلقـه اعم از درج اگهی - کارشناسـی-نقل وانتقاالت دفاتر 

رسـمی و ... بعهده برنده مزایده میباشـد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت اول

تجدید آگهی مزایده
اسـالمی  ۵/۳۵۹شـورای  شـماره  مجـوز  اسـاس  بـر 

شـهر شـهرداری ماهـان در نظـر دارد جمـع آوری و فـروش 
پسـماندهای خشـک و ضایعـات سـطح شـهر را به مـدت یک 
سـال به اشـخاص حقیقی و حقوقی داری تائیدیه صالحیت از 
مراجـع قانونی ، واگـذار نماید.لذا متقاضیان می توانند حداکثر 
تـا تاریخ ۹۹٫۲٫۶ جهت کسـب اطالعات الزم و دریافت اسـناد 
مزایـده بـه شـهرداری مراجعـه و پیشـنهادات خود را تـا تاریخ 
۹۹/۲/۷ بـه همـراه ضمانـت نامـه بانکی یـا فیـش واریزی به 
حسـاب شـماره   ۱۰۸۱۱۳۰۲۱۰۰۲ ۰ نزد بانک ملی شـعبه ماهان 

واریـز و تحویـل شـهرداری نمایید.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۳ مورخ 99/2/8می باشد.
برنـدگان اول و دوم و سـوم مزایـده ، چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد 

قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبط می گـردد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت اول

اصالحیه
آگهـی موضـوع مـاده ۳ 
قانـون و مـاده ۱۳ آییـن 
تعییـن  قانـون  نامـه 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
سـاختمانهای  و  اراضـی 

رسـمی سـند  فاقـد 
از  ۳۹۲۵۳فرعـی  پـالک 
4۲ اصلی صحیح میباشد

تاالب

پرندگان مهاجر از تاالب بندعلیخان به موطن خود بازگشتند

رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت 
ـــدگان  ـــن از بازگشـــت پرن شهرســـتان ورامی
مهاجـــر آبـــزی و کنـــار آبـــزی از تـــاالب 
ـــن  ـــمت موط ـــه س ـــن ب ـــان ورامی بندعلیخ
اصلـــی خـــود خبـــر داد.عزیـــز عبدالـــزاده روز دوشـــنبه در گفـــت و گـــو 
ـــزان  ـــش می ـــا افزای ـــته ب ـــال گذش ـــی دو س ـــت: ط ـــا گف ـــگار ایرن ـــا خبرن ب
ـــل کاهـــش  ـــه دلی ـــه در گذشـــته ب ـــی بندعلیخـــان ک ـــاالب فصل ـــی، ت بارندگ
ـــور  ـــه ش ـــه از رودخان ـــاص حق آب ـــدم اختص ـــمانی و ع ـــزوالت آس ـــزان ن می
ـــد و  ـــری ش ـــر آبگی ـــار دیگ ـــود، ب ـــته ب ـــکی گذاش ـــه خش ـــیرین رو ب و ش
ـــه را  ـــن منطق ـــتان گذرانی، ای ـــرای زمس ـــر، ب ـــده مهاج ـــادی پرن ـــداد زی تع

ـــد. ـــاب کردن انتخ
ـــاالب  ـــن ت ـــدل ای ـــوای معت ـــی و ه ـــب گیاه ـــش مناس ـــزود: پوش وی اف
ـــرت،  ـــکا، اگ ـــبز، خوت ـــی سرس ـــر مرغاب ـــی نظی ـــا پرندگان ـــده ت ـــث گردی باع
حواصیـــل و پرنـــدگان غازنمـــا ماننـــد آنقـــوت، تنجـــه و شـــمار اندکـــی 
فامینگـــو، درنـــا و قـــو، فصـــل پائیـــز و زمســـتان را در ایـــن منطقـــه 

ـــد. ـــپری کنن س
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان ورامیـــن  اظهـــار 
داشـــت: حضـــور پرنـــدگان مهاجـــر نقـــش مهمـــی در محیـــط زیســـت ایـــن 
ـــود. ـــه می ش ـــوم منطق ـــت ب ـــع و زیس ـــاء مرات ـــث احی ـــه دارد و باع منطق
عبدالـــزاده گفـــت: در زمـــان حضـــور پرنـــدگان مهاجـــر در تـــاالب ، بـــا 
همـــکاری دامپزشـــکی، وضعیـــت ابتـــاء پرنـــدگان بـــه بیمـــاری آنفوالنـــزای 
فـــوق حـــاد پرنـــدگان مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت کـــه هیـــچ مـــورد 

مشـــکوکی مشـــاهده نگردیـــد.
ـــوا  ـــت آب و ه ـــدن وضعی ـــاعد ش ـــا مس ـــته و ب ـــه گذش ـــزود: از هفت وی اف
ـــن  ـــای ورامی ـــدگان  مهاجـــر از تاالبه ـــای شـــمالی، بازگشـــت پرن در عرض ه
ـــاالب  ـــرد: ت ـــح ک ـــت. وی تصری ـــده اس ـــاز ش ـــود آغ ـــی خ ـــن اصل ـــه موط ب
بندعلیخـــان هم اکنـــون بـــه طـــور کامـــل آبگیـــری شـــده و ســـرریز آن 

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــک ق ـــه نم ـــال ها وارد دریاچ ـــس از س پ
تـــاالب بندعلیخـــان در 50 کیلومتـــری جنـــوب ورامیـــن و در کویـــر مرکـــزی 

ـــع شـــده اســـت. واق

 پیام
 میراث و زیست

دستگیری افراد حیوان آزار در کمتر از دو ساعت
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از دستگیری افرادی که اقدام به حیوان آزاری کرده بودند در کمتر از دو 

ساعت خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

بـر اسـاس پیـش بینی سـازمان جهانـی گردشـگری، میزان 
نـزول ایـن صنعـت بـر اثر بحـران شـیوع ویـروس کرونا می 
توانـد بـا کاهـش 20 تـا 30 درصـدی سـفر در سـال 2020 و 

بازگشـت بـه آمارهـای هفـت سـال پیـش بیانجامد.
 )UNWTO( سـازمان جهانـی گردشـگری سـازمان ملـل 
در جدیدتریـن گـزارش خـود بـا اشـاره بـه محدودیت هـای 
اجتنـاب ناپذیـر سـفر در سراسـر جهـان بـه سـبب شـیوع 
ویـروس کرونـا، پیـش بینـی کـرد که میـزان سـفرهای بین 
المللـی در سـال 2020 بـا مقایسـه بـا آمـار سـال گذشـته 20 
تـا 30 درصـد نـزول خواهـد داشـت کـه در ایـن صـورت بـا 
زیـان 290تـا 440 میلیـارد دالری بـرای ایـن صنعـت همـراه 

بود.  خواهـد 
سـازمان جهانـی گردشـگری تاکیـد مـی کنـد ایـن آمـار و 
اقـام بـر اسـاس آخریـن تحـوالت جهانـی ارائه شـده اسـت 
بـی  اقتصـادی  و  اجتماعـی  بحـران  بـا  جهانـی  جامعـه  و 
سـابق های مواجـه شـده اسـت، از این رو این پیـش بینی را 
بایـد بـا احتیـاط و بـا در نظـر گرفتـن ماهیت بـی نهایت بی 

ثبـات بحـران کنونـی تفسـیر کرد. 
بـر اسـاس ایـن پیـش بینـی، پنـج تـا هفـت سـال رشـد 
صنعـت گردشـگری بر اثـر بحران کرونا از دسـت خواهد رفت 
و دوبـاره بـه آمارهای بین سـالهای 2012 تـا 2014 بازخواهیم 

 . گشت
در سـال 2009 میـادی و در سـایه بحـران اقتصـادی جهانی، 
میـزان سـفر گردشـگران خارجی تنهـا 4 درصد نزول داشـت 
و این در حالی اسـت که در سـال 2003 و با شـیوع ویروس 
سـارس گردشـگری بین المللی با نزول تنها 0.4 درصدی رو 
به رو شـد. »زوراب پولولیکاشـویلی« رئیس سـازمان جهانی 
گردشـگری در ایـن بـاره گفت: گردشـگری یکی از بخشـهای 
اقتصادی اسـت که بیشـترین آسـیب را از این ویروس دیده 
اسـت بـا این وجـود اولیـن و مهمترین اولویت مـا همکاری 
و تعامـل بـرای کاهـش دادن تاثیـرات ایـن بحـران بویـژه بر 
روی اشـتغال و همچنین اسـتفاده از اقدامات حمایتی چون 

اشـتغال زایـی و افزایش رفاه اقتصادی اسـت. 

سوژه "کرونا" صنعت 
گردشگری را ۷ 

سال عقب کشید

بازگشت دوباره »ایران«به توران

این یوزپلنگ آسیایی  بعد از بیهوشی و انتقال در مرکز تحقیقاتی یوزپلنگ آسیایی در توران شاهرود چشم گشود

محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
موفــق  انتقــال  از  ســمنان  اســتان 
ــا  ــگ در اســارت ب ــا یوزپلن ــران« تنه »ای
ــتان  ــه اس ــورمان ب ــر کش ــت تکثی قابلی
ــوز  ــن ی ــی ای ــتگاه اصل ــمنان و زیس س

خبــر داد.
ــنا  ــا ایس ــو ب ــدوس در گفت وگ ــر عب امی
اظهــار کــرد: ایــن انتقــال موفــق در پــی 
یــک کار کارشناســی شــده کــه مطالعــه 
آن بیــش از 6 مــاه بــه طــول انجامیــده، 
ــد  ــبختانه فرآین ــده و خوش ــی ش اجرای
انتقــال دیشــب بــا موفقیــت انجــام 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیل حساســیت 
ایــن  محیــط زیســت کار مطالعاتــی 
ــات  ــزود: مطالع ــد اف ــر ش ــرح زمان ب ط
مکان یابــی، نگهــداری و بحــث تکثیــر در 
اســارت ایــن یــوز بــه طــور دقیــق انجــام 

شــده اســت.
محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
اســتان ســمنان بــا بیــان اینکه«ایــران« 
یوزپلنــگ منتقــل شــده یــک یــوز مــاده 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت خاطرنش ــوان اس ج
ــت  ــارتی اس ــوز در اس ــا ی ــگ تنه یوزپلن
ــز  ــارت را نی ــر در اس ــت تکثی ــه قابلی ک

دارد.
ــگ در  ــن یوزپلن ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب

ــود بازگشــته  ــه زیســتگاه خ ــت ب حقیق
ــن  ــتر از همی ــران« پیش ــه داد: »ای ادام
زیســتگاه تــوران کــه مهمترین زیســتگاه 
ــان  ــران و جه ــیایی در ای ــگ آس یوزپلن
ــه  ــز ب ــک نی ــده و این ــه ش ــت گرفت اس
ــل شــده اســت. ــان زیســتگاه منتق هم

ــد  ــه انجــام فرآین ــا اشــاره ب ــدوس ب عب
در  آســیایی  یوزپلنــگ  ایــن  انتقــال 
ــد بیهوشــی  شــب گذشــته گفــت: فرآین
و انتقــال یــوز بــا موفقیــت و بــا حضــور 
کارشناســان و متخصصــان خبــره انجــام 
هــم  هیــچ مشــکلی  و خوشــبختانه 

ــد. ــود نیام بوج
وی بــا اذعــان بــه اینکــه در حــال حاضــر 
حــال »ایــران« کامــا خــوب اســت اظهار 

کــرد: از قبــل یــک مــکان و ســایت برای 
نگهــداری و تکثیــر در اســارت یوزپلنــگ 
بــر اســاس اســتانداردهای باال مشــخص 
ــه  ــوز ب ــن ی ــون ای شــده اســت و هم اکن
بین المللــی  تحقیقــات  مرکــز  ایــن 
ــداری می شــود. ــگ آســیایی نگه یوزپلن

محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
ــرای  ــزی ب ــمنان از برنامه ری ــتان س اس
انتقــال دو یوزپلنــگ معــروف »دلبــر«و 
ــات  ــز تحقیق ــن مرک ــه ای »کوشــکی« ب
در آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت: 
ــگ 10  ــکی« دو یوزپلن ــر«و »کوش »دلب
ــل  ــرای تکمی ــه ب و 12 ســاله هســتند ک
ــگ  ــی یوزپلن ــات بین الملل ــز تحقیق مرک
منتقــل  آنجــا  بــه  تــوران  آســیایی 

ند. می شــو
دکتــر عبــدوس در پاســخ بــه ایــن 
پرســش ایســنا که برخــی از دوســتداران 
ــی  ــوع حوادث ــات وحــس نگــران وق حی
نظیــر انتقــال گورخرهــای ایرانــی بــه 
ــتند  ــر هس ــی کوی ــارک مل ــتگاه پ زیس
بــرای رفــع ایــن دغدغــه چــه اقداماتــی 
انجــام می شــود اضافــه کــرد: در انتقــال 
ــر  ــی آن زی ــتگاه قبل ــه زیس ــران« ب »ای
نظــر یــک تیــم خبــره و متخصــص 
کارشناســان  برجســته ترین  از 
محیط زیســت انجــام شــده و عــاوه بــر 
آن کارشناســان محیط زیســت اســتان 
ــال همــکاری داشــتند  ــن انتق ــز در ای نی

ــت. ــی نیس ــچ نگران ــای هی و ج
وی تصریــح کــرد: فرآینــد انتقــال ایــن 
هیچگونــه  بــدون  ایرانــی  یوزپلنــگ 
ــده  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــی و ب خطای
ــز  ــده نی ــل ش ــگ منتق ــال یوزپلن و ح
کامــا خــوب اســت.به گــزارش ایســنا- 

ــران«  ــه »ای ــیایی ک ــگ آس ــن یوزپلن ای
نامگــذاری شــده بعــد از بیهوشــی و 
ــگ  ــی یوزپلن ــز تحقیقات ــال در مرک انتق
تــوران شــاهرود چشــم  در  آســیایی 
ــی  ــه مدت ــی ک ــوز ایران ــن ی ــود. ای گش
ــوده، پیشــتر از  ــارک پردیســان ب را در پ
همیــن زیســتگاه تــوران در شــاهرود 
زنده گیــری شــده بــود و در حقیقــت 
ــی  ــتگاه اصل ــه زیس ــا ب ــد از مدت ه بع
خــود در اســتان ســمنان کــه بزرگتریــن 
ــر  ــه در خط ــتگاه گون ــن زیس و مهمتری
انقــراض یوزپلنــگ آســیایی یــا یــوز 

ــت. ــته اس ــت، بازگش ــی اس ایران
یوزپلنــگ آســیایی یــا یوزپلنــگ ایرانــی 
 Acinonyx jubatus علمــی:  )نــام 
venaticus( یــک زیرگونــٔه به شــّدت 
ــگ  ــراض از یوزپلن در معــرض خطــر انق

ــد ده قــاده  ــا چن ــون تنه اســت کــه اکن
از آن در ایــران یافــت می شــود. در حــال 
ــوان نمــادی در  ــه عن حاضــر ایــن یــوز ب
لبــاس تیــم ملــی فوتبــال ایــران اســت.

از ســال 1390 کــه پــروژه حفاظــت از 
یوزپلنــگ آســیایی شــروع شــد تعــداد 
این گونــه از 33 قــاده بــه 75 قــاده 
رســیده و ایــن نشــان دهنــده تأثیــر این 
ــور در مناطــق  پــروژه بوده اســت.این جان
زندگــی  منطقــه  ســطح  در  بیابانــی 
می کــرد و سال هاســت کــه نســل آن 
در معــرض نابــودی کلــی قــرار دارد. 
ــان  ــات نش ــن تحقیق ــج جدیدتری نتای
ــا 100 یوزپلنــگ  می دهــد کــه بیــن 70 ت
در مناطــق حاشــیه کویــر مرکــزی از 
جملــه خارتــوران، نایبنــدان، دره انجیــر و 

ــد.    ــته باش ــود داش ــت وج میاندش

زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
هویـزه از مشـاهده و ثبـت گونـه کمیـاب 
»اردک دم دراز« بـرای نخسـتین بـار در 

تـاالب هورالعظیـم خبـر داد.
حفاظـت  اداره  رئیـس  سـاکی  محمـد 
محیـط زیسـت هویزه گفـت: گونه کمیاب 
»اردک دم دراز« بـرای نخسـتین بـار در 
تـاالب هورالعظیـم مشـاهده و ثبـت شـد 
کـه مشـاهده گونه هـای جدیـد در یـک 
تاالب نشـانه تنوع زیسـتی باال و شـرایط 
مطلـوب آن تـاالب اسـت، زیرا مشـخص 
می کنـد که انـواع پرندگان آن تـاالب را به 

عنـوان زیسـتگاه انتخـاب کرده انـد.
ثبـت  نماینـده کمیتـه  حافظـی  کرامـت 
ایـن  گفـت:  خوزسـتان  در  پرنـدگان 
مشـاهده در زمـان ثبـت پایـش مهاجرت 
بهـاره پرندگان هور العظیـم تصویربرداری 
اولیـن  ایـن  و  شـده  مستندسـازی  و 
گـزارش مشـاهده این گونه در خوزسـتان 
و جنـوب غـرب و غـرب ایـران اسـت و 
یافتـه ای جدید بـرای ثبـت پراکنش این 

می شـود. محسـوب  گونـه 
گونه هـای  از  دراز  دم  اردک  افـزود:  وی 
بسـیار کمیـاب در ایران به شـمار می رود، 

مناطـق  اغلـب  در  معمـوال  پرنـده  ایـن 
دریا هـای شـمال، تونـدرا و نواحـی قطبی 
و سـواحل شـمالی ترین مناطـق نیـم کره 

شـمالی جهـان مشـاهده گردیـد.
حافظـی بیـان داشـت: در ایـران در زمـره 

پرنـدگان کمیـاب و سـرگردان اسـت کـه 
معمـوال در جنـوب دریـای خـزر مشـاهده 
شـده اسـت و گزارش هـای بسـیار اندکی 
از سـواحل جنـوب ایـران نیـز از ایـن گونه 

نـادر ثبت شـده اسـت.

مشاهده اردک دم دراز برای 
نخستین بار در تاالب هورالعظیم

هشت اثر بوشهر ملی شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بوشــهر 
ــوی ناملمــوس مــردم ایــن اســتان  ــارت معن گفــت: هشــت آییــن و مه
در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید.محمد حســین ارســطو زاده 
روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا ایرنــا افــزود: ایــن آثــار شــامل روش تهیــه 
ــا هســته  ماهــی شــور، مراســم عیــد تلخــک، مهــارت تســبیح ســازی ب
خرمــا، صــدف ســازی، غــذای محلــی دوپیــازه مــی شــور)ماهی شــور(، 
ــی  ــان محل ــارت پخــت ن ــا(، مه ــر درخــت خرم ــاپ ) پنی ــه غ روش تهی
ــت.وی  ــهری اس ــو بوش ــکر پل ــه و ش ــذای قیم ــت غ ــارت پخ ــرده، مه گ
بیــان کــرد: پخــت غــذای بومــی محلــی ِمــی شــور ایــن اثــر بــه شــماره 
ــه بیشــتر  ــنتی ک ــذای س ــن غ ــی رسیده اســت در ای ــت مل ــه ثب 1898 ب
در مناطــق ســاحلی پختــه می شــود از روغــن  اســتفاده نمی شــود.
ارســطوزاده گفــت: در ایــن روش ماهــی تمیــز شــده را در نمــک فــراوان 
نگهــداری می کننــد بــرای زمان هایــی کــه می خواهنــد بپزنــد بــه همیــن 
دلیــل بــه آن ماهــی ) ُمــی(، نمــک ) شــور( گفتــه می شــود.وی ادامــه 
ــی  ــه آئین های ــماره 1903 از جمل ــه ش ــه ب ــک ک ــد تلخ ــم عی داد: مراس
ــز از  ــه عزی ــانی ک ــود و کس ــزار می ش ــر  برگ ــد فط ــه در روز عی ــت ک اس

ــد و بیشــتر از یکســال نگذشــته باشــد.  دســت رفتــه دارن

ته
نک

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان سـمنان از برنامه ریزی 
بـرای انتقال دو یوزپلنگ معروف "دلبر"و "کوشـکی" به این 
مرکـز تحقیقـات در آینـده نزدیـک خبـر داد و گفـت: "دلبر"و 
"کوشـکی" دو یوزپلنگ ۱۰ و ۱۲ سـاله هستند که برای تکمیل 
مرکـز تحقیقـات بین المللـی یوزپلنگ آسـیایی تـوران به آنجا 
منتقل می شـوند.عبدوس در پاسـخ به این پرسـش ایسـنا که 
برخـی از دوسـتداران حیات وحس نگـران وقوع حوادثی نظیر 
انتقـال گورخرهای ایرانی به زیسـتگاه پارک ملی کویر هسـتند 
بـرای رفـع ایـن دغدغـه چـه اقداماتی انجـام می شـود اضافه 
کـرد: در انتقال "ایران" به زیسـتگاه قبلـی آن زیر نظر یک تیم 
خبره و متخصص از برجسـته ترین کارشناسـان محیط زیسـت 
انجـام شـده و عالوه بر آن کارشناسـان محیط زیسـت اسـتان 
نیـز در ایـن انتقـال همـکاری داشـتند و جـای هیـچ نگرانی 
نیسـت.وی تصریح کرد: فرآینـد انتقال ایـن یوزپلنگ ایرانی 
بـدون هیچگونـه خطایـی و بـا موفقیـت انجام شـده و حال 

یوزپلنـگ منتقل شـده نیز کامال خوب اسـت.

حیات 
میراثوحش

خسارت ۱۰ میلیاردی به آثار تاریخیمشاهده پلنگ و گربه پاالس در فیروزکوه
رییـس اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت شهرسـتان فیروزکوه از 
مشـاهده و تصویربـرداری سـه 
قـاده پلنـگ و یک قـاده گربه 
پـاالس در مناطـق تحـت مدیریـت ایـن شهرسـتان خبر 
داد.فرشـاد فیروزنیـا بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: ماموران 
اجرایـی ایـن اداره حین گشـت و کنتـرل مناطق طبیعی، 
موفـق بـه مشـاهده و تصویربـرداری از یک قـاده پلنگ 
مـاده و دو تولـه پلنگ احتمـاال نابالـغ در فواصلی نزدیک 
بـه هـم شـدند.وی بـا اشـاره بـه اینکـه وجـود ایـن گونه 
ارزشـمند در این منطقه نشـانگر مناسـب بودن زیسـتگاه 
بـرای حیـات آن اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اهمیت 

حفـظ تنـوع زیسـتی شهرسـتان فیروزکوه به ویـژه پلنگ 
ایرانـی و خرس قهوه ای، تشـکیل کارگروه حفاظت از این 
گونـه هـا یکـی از کارهـای ضروریسـت کـه از برنامه های 

پیـش بینـی شـده و قابـل اجرا در سـال جاری اسـت.
بـه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
تهـران، فیروزنیـا در پایان به مشـاهده و تصویر برداری از 
یـک قاده گربه پاالس وحشـی  توسـط محیـط بانان اثر 
طبیعـی ملـی تنگه واشـی  حین گشـت و کنتـرل منطقه 
اشـاره کـرد و گفـت: گربـه پـاالس از نایـاب تریـن گربـه 
هـای وحشـی ایـران و جهـان بـه شـمار مـی آیـد و ایـن 
گونه از حیوانات شـب فعال، بسـیار هوشـیار و مشـاهده 

آن بسـیار دشـوار است.

ــراث  ــت اداره کل میـ سرپرسـ
ـــع  فرهنگی،گردشـــگری و صنای
دســـتی کهگیلویـــه و بویراحمـــد 
ـــوروز  ـــای ن ـــی ه ـــت: بارندگ گف
ـــن  ـــی و اماک ـــار تاریخ ـــه آث ـــال ب ـــارد ری ـــال 10 میلی امس
گردشـــگری در ایـــن اســـتان خســـارت وارد کـــرده 
اســـت.مجید صفایـــی روز دوشـــنبه اظهـــار داشـــت: در 
ـــام  ـــاران در ای ـــارش ب ـــوی و ب ـــاعد ج ـــرایط نامس ـــی ش پ
نـــوروز امســـال بـــه زیرســـاخت هـــای گردشـــگری و 
ـــزود:  ـــای تاریخـــی اســـتان آســـیب وارد شـــد.وی اف بناه
ایـــن زیرســـاخت هـــای گردشـــگری در شهرســـتان هـــای 
ـــده و  ـــارت ش ـــار خس ـــه دچ ـــتند ک ـــتان هس ـــف اس مختل

ـــت. ـــب اس ـــازی مناس ـــد بازس نیازمن
سرپرســـت میـــراث فرهنگی،گردشـــگری و صنایـــع 
ـــی  ـــرد: در برخ ـــح ک ـــه و بویراحمد،تصری ـــتی کهگیلوی دس
ـــگری از  ـــات گردش ـــی تاسیس ـــا تفریح ـــن اردوگاه ه از ای
ـــه  ـــن رفت ـــی از بی ـــه کل ـــیمن ب ـــای نش ـــکو ه ـــه س جمل

ـــت. اس
ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــاش ه ـــا ت ـــرد: ب ـــد ک ـــی تاکی صفای
ـــای تاریخـــی  ـــه بناه ـــارت وارده ب ـــادی از خس بخـــش زی
رفـــع خطـــر و مرمـــت اضطـــراری شـــد. وی ابـــراز 
داشـــت: مرمـــت کامـــل ایـــن بناهـــای آســـیب دیـــده 
ـــار الزم  ـــن اعتب ـــد تامی ـــد نیازمن ـــه و بویراحم در کهگیلوی

اســـت.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



پیام ما سال گذشته در 
گزارشی به خوب و بد بودن ساخت 

سد پرداخته است.

کارگردان: محمد قانع فرد 
خاصه:روستای معلوال قدیمی ترین روستای 
مسیحی نشین منطقه بین النهرین است که 
در 60 کیلومتری دمشق واقع شده و قدمت 

آن به چندهزار سال قبل می رسد.

مستند شام آخر

مستندسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه تجربه منتشر شد

همزمان با گسترش ویروس کرونا و لزوم 
قرنطینه مردم در منازل پروژه پخش تئاتر آناین 
شب گذشته – یک شنبه 17 فروردین- همزمان 
با والدت حضرت علی اکبر )ع( در پردیس تئاتر 

تهران کلید خورد.

پخش تئاتر آنالین از پردیس تئاتر تهران کلید خورد

کمپانی بین المللی »صدای سکوت« 
با مدیریت اشکان خطیبی از ایران و بهنام 

فهیم نیا از استرالیا آغاز به کار کرد

 یه مورچه اگه صد بارم دونه ش بیفته،
 صد دفعه ورش میداره، واسه چی!؟

واس اینکه امید داره...

پسرخاله

 - اگر عقل داشتم پیشت نمیموندم
 + چه خوب که عقل نداری...

لورل و هاردی

دیالوگ تیاترتیاتر دیالوگ

بهار دهر بباد خزان نمی ارزد
چراغ عمر بباد وزان نمی ارزد

برو چو سرو خرامان شو از روان آزاد
که این حدیقه به آب روان نمی ارزد

شقایق چمن بوستانسرای امل
بخار و خاشٔه این خاکدان نمی ارزد
خالص ده ز تن تیره روح قدسی را

که آن همای بدین استخوان نمی ارزد
قرار گیر زمانی که ملک روی زمین

به بیقراری دور زمان نمی ارزد
سریر ملکت ده روزه پیش اهل نظر

بپاس یکشبٔه پاسبان نمی ارزد
فروغ مشعلٔه بارگاه سلطانان
بتیرگی شبان شبان نمی ارزد

ز ثور و سنبله اعراض کن که خرمن ماه
بکاه برگ ره کهکشان نمی ارزد

بدین طبقچٔه سیم این دو قرص عالمتاب
بنزد عقل به یکتای نان نمی ارزد

هر آن متاع که از بحر و کان شود حاصل
بفکر کردن سود و زیان نمی ارزد

خواجوی کرمانی 

  نه اینکه این دریا را نمیشناسم 

 نه ...

 خیال تو
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نیرنگ »كاراكاال« برای تصرف 
ایران، و قتل او

»كاراكاال«  میـادی   217 سـال  اپریـل  هشـتم 
ـ شـمال  امپراتـور 29 سـاله روم در اِربـا )اربیلـ 
عـراق امـروز( بـه دسـت یـك سـنتوریو )افسـر 
رومـی( كـه از نیرنگهـای او خسـته شـده بـود 
كشـته شـد. كاراكاال كـه در سـر هـوای اسـكندر 
شـدن و تصـرف ایـران را داشـت چـون با جنگ 
نمـی توانسـت بـه ایـن هـدف برسـد بـه نیرنگ 
متوسـل شـده بود و از میترا دختـر اردوان پنجم 
شـاه وقت ایـران خواسـتگاری كرده بـود. اردوان 
نخسـت حاضـر به قبـول درخواسـت او نبود ولی 

بعـدا بـا اكـراه پذیرفت.
كاراكاال كـه مـادرش از سـوریه بـود، ارتـش خود 
مركـب از 32 لژیون )لشـكر( را در سـوریه گذارد 
و بـا دسـته ای كوچـك از افسـران و سـربازان 
 36( تیسـفون  شـهر  رهسـپار  ویـژه  نیـروی 
كیلومتـری جنـوب بغـداد امـروز( پایتخـت آن 

زمـان ایـران شـد تـا بـا میتـرا ازدواج كنـد.

اردوان و سـران كشـور، بـدون حمـل سـاح در 
خـارج از شـهر بـه اسـتقبال دامـاد آینـده ایـران 
شـتافتند كـه بـه دام »كاراكاال«ا افتادنـد و جـز 
اردوان و تنـی چنـد از بـزرگان، بقیـه بـه دسـت 
همراهـان كاراكاال كشـته شـدند و كاراكاال سـریعا 
بـه اربـا رفـت و در آنجـا منتظر ارتش خود شـد 
تـا حملـه بـه تیسـفون را آغـاز كنـد كه چنـد روز 
بعـد در همـان شـهر بـه قتل رسـید. علـت قتل، 
ظاهـرا ایـن بـود كـه كاراكاال دو روز پیـش از آن 
دسـتور اعـدام یـك افسـر را داده بـود كـه بـه 
دسـت برادر او به قتل رسـید. كاراكاال شـهرت به 
سـّفاكی و نیرنـگ داشـت. وی برادر خـود را هم 

كشـته بـود تـا مدعی نداشـته باشـد.
ماكرینـوس جانشـین موّقـت كاراكاال بـه ایـران 
پیشـنهاد صلـح داد كـه پیشـنهاد او رّد شـد و 
ارتـش ایـران نیـروی رومـی را شكسـت داد بـه 
گونـه ای كه همه سـربازان شـمال افریقایی این 
ارتـش، معـروف بـه موریتانیایـی ها كـه بهترین 
جنگنـدگان ارتـش روم بودنـد كشـته و یا اسـیر 
شـدند و ماكرینـوس كـه چنیـن دیـد مجبـور به 

اعـام  بـرای  اردوان  شـرایط سـخت  پذیرفتـن 
تـرك مخاصمـه ازجملـه پرداخـت غرامـت شـد.

دوران  در  روم  و  ایـران  جنـگ  آخریـن  ایـن 
حكومت 475 سـاله اشـكانیان بود. این سلسله 
9 سـال بعـد بـه دسـت اردشـیر ساسـانی حاكم 

پـارس و کرمـان برانداختـه شـد.

نوسازی شهرداری های ایران به 
سبك اروپا

تجدید سـازمان شـهرداری های شـهرهای ایران 
بـه سـبك اروپـا از فروردیـن مـاه 1300 هجـری 
خورشـیدی آغاز شـد، با وجود این هنوز شـهردار 
در ایران منتخب شـورای شـهر است، نه ساكنان 
شـهر. در اسـفند مـاه 1299 تصمیم گرفته شـده 
بـود كـه پـس از تعطیـات نـوروزی سـال 1300، 
ایـن كار انجـام شـود. قبـا سـازمان شـهرداری 
هـای چنـد شـهر بـزرگ اروپایـی از جملـه لندن، 
پاریـس و برلـن ترجمه و بررسـی شـده بـود. با 
وجـود ایـن، شـهرداری هـای ایران معاصـر هنوز 
دارای سـازمان و وظایف رضایتبخش نشـده اند.

میدونی چرا زندگیمون اینقدر کج و 
کوله است؟!  چون اونجاهایی که باید 

عذرخواهی کنی، داد میزنی...

نقطه کور
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 The Catcher in the Rye کتاب ناتور دشـت با عنوان اصلی
اثر بسـیار مشـهور و برجسته جروم دیوید سلینجر است که در 
سـال 1951 منتشـر شد و طبق آخرین آمارها تاکنون بیشتر از 

65 میلیون نسـخه از آن در سراسـر جهان به فروش رفته است. 
این رمان کتابی شـاخص در ادبیات آمریکا محسـوب می شود و 

به بیش از 35 زبان نیز ترجمه شـده است.
خاصه داسـتان کتاب ناتور دشت

شـخصیت اصلـی رمـان، هولـدن کالفیلـد، نوجوانـی 17 سـاله  
اسـت. او در جایـی شـبیه مرکـز توانبخشـی یـا مرکـز درمانـی 
و یـا چیـزی شـبیه بـه ایـن اسـت کـه قصـد دارد چنـد روز از 
روانـکاو  بـرای  پارسـال  کریسـمس  در  را  مزخرفـش  زندگـی 
ماجراهایـی  نیـز  رمـان  اسـاس  و  پایـه  کنـد.  تعریـف  خـود 
اسـت. افتـاده  اتفـاق  هولـدن  بـرای  روز  سـه  در   اسـت کـه 
قهرمـان کتـاب ناتـور دشـت داسـتان خـود را از مدرسـه ای آغاز 
می کنـد کـه بـه تازگـی از آن اخـراج شـده امـا ایـن قضیـه را از 
خانـواده خـود مخفـی نگاه داشـته اسـت و می خواهد تـا زمانی 
کـه نامـه مدیـر مدرسـه بـه دسـت پـدر و مـادرش می رسـد آزاد 
باشـد و حتـی بـه فـرار از خانـه هـم فکـر می کنـد. او قبـا هـم 
چندیـن بـار از مدرسـه اخـراج شـده بـود امـا ایـن بـار ماجـرا 
فـرق می کنـد. در ادامـه وقتـی بـا هم اتاقـی اش یـک دعـوای 
حسـابی راه می انـدازد از خوابـگاه بیـرون مـی زد و ماجراهـای 
اصلـی کتـاب از اینجـا آغاز می شـوند. خـروج هولـدن از خوابگاه 
و وارد شـدن او بـه دنیـای بیـرون و روبـه رو شـدن او بـا مـردم 
جامعـه و همچنیـن وانمـود کـردن هولـدن بـه اینکـه آدم بالغی 
اسـت. بزرگسـالی  بـه  دوران کودکـی  از  انتقـال  نمـاد   اسـت، 

قسـمت هایی از کتاب ناتور دشت
»زندگـی واقعـا یـه جـور بازیـه پسـرجان. زندگـی یه جـور بازیه 

کـه بـا توجـه بـه مقـررات بازیـش می کنن«
 »ُدُرّسـه آقـا. می دونـم کـه زندگـی یـه جـور بازیـه. می دونـم.«

اگـه  بـازی!  پشـمی.  چـه  کشـکی،  چـه  بـازی ای،  چـه 
اگـه  ولـی  بازیـه.  دارم  قبـول  باشـی  گنده هـا  کلـه  طـرِف 
نیسـتن،  گنده هـا  کلـه  کـه  طرفـی  باشـی،  دیگـه  طـرِف 
بـازی ای  هیـچ  هیچ چـی.  داره؟  معنـی  چـه  بـازی  دیگـه 
)12 صفحـه   – دشـت  ناتـور  )کتـاب  نیسـت.  کار   در 
َدرو کـه بسـتم و رفتـم طـرِف اتـاق نشـیمن، پشـت سـرم یـه 
چیـزی رو داد زد ولـی درسـت نشـنیدم چـی. مطمئنـم فریـاد 
دل  تـِه  از  باشـه.  نگفتـه  اینـو  امیـدوارم  باشـی!«  »موفـق  زد 
امیـدوارم. مـن کـه هیچ وقـت پشـت سـرِ کسـی داد نمی زنـم 
»موفـق باشـی!« فکرشـو بکنـی می بینـی خیلـی وحشـتناکه. 

)کتـاب ناتـور دشـت – صفحـه 19(
بایـد  یـه چیـزی حالمـو گرفـت.  موقـع جمـع کـردن وسـایل 
ایـن یـه جفـت کفـِش پاتینـاژِ خیلـی نـو رو کـه مـادرم دو سـه 
چمـدون.  تـو  می ذاشـتم  بـود  فرسـتاده  واسـه م  پیـش  روز 
ایـن خیلـی افسـرده م کـرد. می تونسـتم مجسـم کنـم مـادرم 
رفتـه فروشـگاِه اسـپالدینگ و از فروشـنده یـه میلیـون سـوال 
احمقانـه پرسـیده و اون وقـت مـن این جـا اخـراج شـده م. این 
 باعـث شـد دلـم بگیـره. )کتـاب ناتـور دشـت – صفحـه 55(

دختـرِ بامـزه ای بـود؛ جینـو می گـم. نمی شـد گفـت خوشـگله. 
ولـی دسـت ودِل منـو می لرزونـد. دهـِن گل وگشـادی داشـت. 
چیـزی  مـورد  در  یـا  مـی زد  حـرف  وقتـی  اینـه کـه  منظـورم 
هیجـان زده می شـد لب ولوچـه ش پنجـاه طرف تکـون می خورد. 
مـن عاشـِق همیـن بـودم. )کتـاب ناتـور دشـت – صفحـه 79(
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