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ایران در ایران

دادههای ماهوارهای اثبات کننده حق پرداخت نشده هامون
زهرا کشوری

روزنامهنگار حوزه محی ط زیست و
میراث فرهنگی

گــروه ایران زمین -رئیــس جامعه هتلداران ایــران از تعطیلی ۳۰درصد
هتلها و بیکاری دو سوم نیروی شاغل در بخش هتلداری کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،جمشید حمزهزاده در تشریح وضعیت هتلهای کشور
بهدنبــال رکود بزرگ گردشــگری با شــیوع ویروس کرونا گفــت :در وضع
موجــود کــه هتلهــا مســافر ندارند ،حــدود  ۳۰درصــد از ایــن واحدهای
اقامتــی ترجیح دادهاند تعطیل بمانند .بقیــه هم با اعمال تخفیفهای
ویژه تا  ۷۰درصد باز ماندهاند .میزان خســارت و زیان مالی واردشــده به
هتلها تا پایان شهریورماه نیز  ۸۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.
او افزود :هتلها ماهها اســت که مســافر ندارنــد و میانگین اقامت در کل
کشــور زیر  ۲۰درصد است .حتی هزینههای آب و برق را نمیتوان تأمین
کــرد .ترجیح بســیاری بــر تعطیلی هتلها اســت ،چون هزینــه نگهداری
حتــی نســبت به قبل از کرونا بیشــتر شــده اســت .بــا این حــال در برخی
شــهرها امکان تعطیلی وجود ندارد ،اگر آن هتل بســته شــود ،دیگر جای
مناسبی برای اقامت وجود ندارد.
او ادامه داد :برای حل مســأله آب و برق هتلها حدود یک ماه اســت که
به وزیر نیرو نامه نوشــته و درخواســت همراهی کردهایم اما هنوز جوابی
ندادهانــد .بــا آنکه ســتاد کرونــا مصوب کرد هزینــه آب و برق بــه تعویق
بیفتد اما کماکان شاهد تهدید و قطع آب و برق هتلها هستیم.
حمــزهزاده اضافه کرد :اداره مالیات به نســبت وزارت نیرو همراهتر بوده
اســت ،هرچند ما دنبال معافیت مالیاتی ســالهای  ۹۸و  ۹۹هســتیم اما
تاکنون نتیجه نگرفتهایم.
رئیــس جامعــه هتلــداران درباره بیــکاری گســتردهای کــه در این بخش
اتفــاق افتاده اســت ،گفت :دو ســوم نیروی شــاغل در صنعــت هتلداری
بیکار شده است .سازمان تأمین اجتماعی هم بیمه بیکاری آنها را کامل
پرداخــت نکــرده اســت .چند مــاه وقت رســیدگی دادهاند اما بســیاری از
نیروهای تعدیل شده هنوز پول کامل را دریافت نکردهاند.

نیم ëëنتایــج مطالعه بر داده های ماهواره ای نشــان داده اســت که برخالف ادعای افغانســتان ،میــزان بارندگی
نگاه در بازه  34ســال ذکر شــده در مقیاس فصلی و ســاالنه در حوضه آبریز هیرمند افزایش داشته است .همچنین
علیرغم کاهش شــدت بارش در حوضه ،فراوانی و میزان بارشهای ســنگین در مناطق کوهســتانی (که منبع
اصلی تغذیه حوضه آبریز هیرمند اســت) افزایش یافته است .به عبارت دیگر میزان بارش فصلی و ساالنه در باالدست
حوضه افزایش یافته است
ماهیگیــری در منطقــه سیســتان در
اســتان سیســتان و بلوچســتان زندگــی
در این منطقه را مختل نموده و باعث
مهاجرت گسترده مردم سیستان بویژه
روســتاییان به ســایر مناطق ایران شده
است.
بــا وجــود برگــزاری نشســتها و
جلسات متعدد کمیســران مشترک دو
کشــور ،ایــران و افغانســتان اجماعی بر
ســر علل خشــک شــدن تــاالب هامون
صورت نگرفته است .ایران ادعا میکند
کــه فعالیتهای انســانی در باالدســت
حوضــه هیرمنــد باعث کاهــش جریان
آب بــه ایران به میزانی کمتــر از جریان
توافقی در معاهده  1973شــده اســت.
از ســوی دیگر ،افغانستان تالش داشته
نشان دهد که این کشور به معاهده بین

دو کشــور بــر ســر رودخانــه بینالمللی
هیرمنــد پایبنــد بــوده و کاهــش جریان
آب بــه ایــران بهدلیل کاهــش بارش در
سالهای اخیر بوده است .برای بررسی
ادعــای افغانســتان در مــورد تغییــر
بــارش در حوضــه آبریــز ،مطالعــهای
علمــی صــورت گرفته اســت کــه نتایج
آن در مجلــه تخصصــی و معتبــر
Water Resources Management
در مــاه ســپتامبر  2020به چاپ رســیده
است.
بهطور کلی ،بررســی رونــد تغییرات
متغیرهــای هواشناســی ،نیازمنــد
دادههــای طوالنــی مــدت (حداقــل
 ۳۰ســال) اســت و دسترســی بــه چنین
دادههایی در افغانســتان ،بهدلیل عدم
ثبــات سیاســی و ضعــف زیرســاختها

وجــود نــدارد .همچنیــن بهدلیــل عدم
وجــود اعتمــاد در جمــعآوری و بــه
اشــتراکگذاری دادههــا ،دسترســی بــه
دادههــای قابل اعتمــاد در حوضههای
مشــترک بینالمللــی بویــژه در منطقه
غرب آســیا بســیار محدود اســت .برای
حل این مشکل ،مطالعه فوق بر اساس
دادههــای ماهــوارهای و برای ســالهای
( 1362تا  ) 1396صورت گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان داده است
که برخالف ادعای افغانســتان ،میزان
بارندگی در بازه  34ســال ذکر شــده در
مقیــاس فصلــی و ســاالنه در حوضــه
آبریــز هیرمنــد افزایش داشــته اســت.
همچنین باوجود کاهش شــدت بارش
در حوضه ،فراوانی و میزان بارشهای
سنگین در مناطق کوهستانی (که منبع

اصلــی تغذیــه حوضــه آبریــز هیرمنــد
اســت) افزایش یافته اســت .بهعبارت
دیگر ،میزان بارش فصلی و ســاالنه در
باالدســت حوضه افزایش یافته است.
نتایــج همچنیــن نشــان داده اســت که
در طــول بازه مــورد مطالعه در حوضه
هیرمند تعــداد روزهای بارانی افزایش
و تعــداد روزهــای بــدون بــارش نیــز
کاهــش یافتــه اســت .عالوه بــر این ،در
قســمتی از حوضــه آبریــز کــه در ایران
قــرار دارد ،رونــد کاهــش یــا افزایشــی
مقدار بارش ســاالنه و فصلی ،شدت و
فراوانی بــارش از نظر آماری معنیدار
نبوده اســت .لذا کاهش جدی آورد آب
به داخل کشور ناشی از کاهش بارندگی
در حوضــه (چــه در باالدســت و چه در
پاییندست) صحیح نیست.
بهطور کلی نتایج مطالعات منتشر
شــده نشــان میدهد کــه کاهــش قابل
مالحظه و معنیداری در مقدار بارش
در کل حوضــه آبریــز هیرمنــد در دوره
 1983تــا  2016وجــود نداشــته اســت و
ادعــای مطروحــه توســط افغانســتان
مبنی بــر کاهش بارش در حوضه آبریز
هیرمند با توجه به دادههای ماهوارهای
معتبر صحت ندارد.
از آنجــا که ادعای افغانســتان مبنی
بــر کاهش جریــان آب بهدلیــل کاهش
بارش همیشــه بهعنوان دســتاویزی در
مذاکرات برای فرار از مســئولیتپذیری
افغانســتان از قبــول اثــرات اقدامــات
سازهای این کشــور در باالدست حوضه
بر کشــور ایران مورد استفاده قرار گرفته
اســت ،امید است با توجه به حساسیت
هیدروپلیتیکــی حوضه آبریــز هیرمند،
یافتههــای پژوهــش فــوق بتوانــد در
مذاکرات دوجانبه با این کشور در جهت
رد ادعاهــای کلــی و همیشــگی کشــور
افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
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استانداری خراسان رضوی :گزارش نحوه برگزاری بدون مجوز جشن  1000نفره را به مردم میدهیم
خبرنگار

تعطیلی ۳۰درصد هتلها و بیکاری دو سوم شاغالن

چالش برانگیز بوده اســت که مدیریت
ایــن چالشها نیازمند ابزار دیپلماســی
قدرتمنــد و مکانیســمهای مؤثــر بــرای
همکاری و اعتمادســازی بین کشورها و
حل تنشهای موجود است.
حوضــه آبریــز رودخانــه هیرمنــد
یکــی از حوضههای مهــم بینالمللی
در غــرب آســیا و مشــترک بیــن دو
کشــور ایــران و افغانســتان اســت .این
رودخانه ،منبع اصلی تأمین آب تاالب
بینالمللــی هامــون اســت کــه در مرز
ایــران و افغانســتان قــرار دارد .تــاالب
هامون در سال  1975میالدی بهعنوان
تــاالب حفاظــت شــده در لیســت
تاالبهــای کنوانســیون رامســر قــرار
گرفت .اهمیت اقتصــادی -اجتماعی
و محیــط زیســتی رودخانــه هیرمنــد و
تاالب هامون برای هر دو کشــور ایران و
افغانستان باعث ایجاد تنش آبی بین
دو کشــور بــه مدت بیــش از  200ســال
شــده اســت .در ســال  1973میــادی
( 1351شمسی) قراردادی بین ایران و
افغانســتان به امضا رسید که بر مبنای
این قرارداد مقدار متوسط  820میلیون
مترمکعب از آب هیرمند در یک ســال
نرمــال آبــی باید به ایــران جریان یابد.
امــا بــا وجــود ایــن توافقنامه ،خشــک
شدن تاالب هامون و قرارگرفتن آن در
لیســت مونتــرو (لیســت تاالبهای در
معرض خطر) در ســال  1990میالدی،
باعث شــده است که تنش آبی بین دو
کشــور همچنان پابرجا باشــد .خشــک
شــدن تاالب هامون تبعات اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و امنیتی و همچنین
محیط زیســتی زیادی را برای ســاکنان
منطقــه بهدنبــال داشــته اســت .وقوع
طوفانهــای گــرد و غبــار و کمبــود آب
برای مصارف مختلف بویژه در بخش
کشــاورزی و از بین رفتــن فعالیتهای

مهر

افغانستان در چهار دهه گذشته مدعی
اســت  ،بــه ایــن دلیــل اجــازه نمیدهد
تــا حقابه هامون از ســمت افغانســتان
بــه ایران جــاری شــود کاهــش بارندگی
در حوضــه آبریــز «هیرمنــد» اســت اما
تازهتریــن پژوهــش انجام گرفته نشــان
میدهــد برخــاف ادعای افغانســتان،
میــزان بارندگــی در بــازه  34ســاله در
مقیاس فصلی و ساالنه در حوضه آبریز
هیرمند افزایش نیز داشــته است .ایران
بــا تکیــه بــا یافتههــای جدیــد میتواند
ادعاهــای کلــی و همیشــگی کشــور
افغانســتان را در مذاکــرات دوجانبــه
رد و راه ورود آب بــه تــاالب بینالمللی
هامون را باز کند.
حــدود  310حوضه آبریز 600 ،منبع
آبهــای زیرزمینــی و  1600دریاچــه و
مخــزن آبــی در دنیــا بهطــور مشــترک
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .اگرچه
منابــع آبــی مشــترک میتوانــد عاملی
برای همکاری کشورهای بهره بردار نیز
باشــد ،اما در اکثــر موارد توافق رســمی
بیــن ایــن کشــورها بــرای بهرهبــرداری
مشــترک از آنهــا وجود نــدارد .بهعنوان
مثــال ،از بیــن  234تــاالب بینالمللــی
مشــترک بیــن  91کشــور جهــان کــه در
کنوانســیون رامســر به ثبت رســیدهاند،
تنهــا  16تــاالب دارای قــرارداد رســمی
و برنامــه مدیریتــی مشــترک هســتند.
ســامانههای منابــع آبــی بینالمللــی
نسبت به منابع آبی ملی درهم تنیدهتر
اســت ،زیرا جنبههای سیاســی و امنیتی
نیــز در مدیریــت ایــن سیســتمها بایــد
مــورد توجه جدی قــرار گیــرد .بنابراین
بهرهبــرداری از منابــع آبی مشــترک در
برخی موارد از نظر اجتماعی و سیاسی

زهره توکلی

جمعیت کشور در کمتر از یک درصد از وسعت کشور زیست میکنند که
بــه ایجاد این ناپایداری جوی میانجامــد ».او این وضعیت را هم باعث
آلودگی هوا می داند و هم باعث آالیندگی منابع آبی و خاکی .رســتگاری
میگویــد« :تهــران در موضوع پســماندها نیــز به همین دلیل مشــکالت
زیادی را تحمل میکند».
بهگفته رســتگاری استفاده از تکنولوژیهای نوین در حملونقل میتواند
تبعات زیســت محیطی را کم کند ولی به معنای آن نیســت که میتوان
مشــکالت آلودگی هوا ،آب و خاک را در کالنشهرها به همین راحتی حل
کرد .او حل معضل آلودگیها در کالنشــهرها را نیازمند یک برنامهریزی
بلندمــدت میدانــد و میگویــد« :در ابتــدا باید جلــوی بارگذاری بیشــتر
جمعیــت را در کالنشــهرها از جملــه تهــران گرفــت و بعــد هــم بــرای
مدیریت وضعیت موجود برنامهریزی بلند مدت کرد».
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ادعاهای افغانستان درباره کاهش بارندگی در حوضه آبریز هیرمند رد شد

آژیر زرد آلودگی هوا در کالنشهرها به صدا در آمد

گروه ایران زمین :کرونا همه راهکارهایی را که پیش از این مسئوالن برای
کاهش آلودگی در کالنشــهرها بهکار میبستند ،اجرایی کرد .هم مدارس
را تعطیل کرد ،هم بخشــی از کارمنــدان را دورکار کرد اما آلودگی نه تنها
کاهش نیافت که به هشدار سازمان هواشناسی نسبت به افزایش غلظت
آالیندهها در شــش کالنشــهر تهــران ،اراک ،کرج ،اهــواز ،تبریز و اصفهان
ی هوا را به صدا درآورد و از پایداری
انجامید .این ســازمان آژیر زرد آلودگ 
هــوا از صبــح امــروز تا  ۱۱آبــان خبر داد که بــه افزایش غلظــت آالیندهها
در کالنشــهرها میانجامــد .ســازمان هواشناســی وقتی هشــدار زرد رنگ
صــادر میکنــد که پدیــدهای جــوی رخ داده ،در ســفرها و انجــام کارهای
روزمــره اختالالتی را ایجاد میکند .این هشــدار بــرای آگاهی مردم صادر
میشــود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشــته
باشــند .چــون آلودگــی از حالت معمول ،شــدت بیشــتری دارد .از ســوی
دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر الزم باشد
تمهیداتی را بیندیشند .البته این بار کرونا تمهیدات مسئوالن را روی میز
اجرا برد.
بــ ا وجود ایــن «صــادق ضیائیــان» مدیــرکل پیشبینی و هشــدار ســریع
ســازمان هواشناســی کشــور در گفتوگــو با «ایــران» کاهش بــار ترافیکی
در کالنشــهرها را نکتــه مثبــت دورکاریهــا و برگزاری کالسهــای آنالین
مــدارس و دانشــگاهها میدانــد و میگوید« :اگر در شــرایط جوی موجود
بــار ترافیــک در کالنشــهرها بــاال میرفت شــرایط جوی برای همــه افراد
ناســالم بود و شــاخص آالیندگیها از ۱۵۰باالتر میرفت اما االن ترافیک
کم اســت و هوا تنها برای گروههای حســاس ناسالم اســت ».او میگوید:
«البتــه آلودگــی هوا در مناطــق پرتردد برای تمام گروهها در حد ناســالم
است .بنابراین توصیه میشود افراد مسن ،بیماران قلبی و تنفسی ،بویژه
کودکان از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند».
ضیائیــان در پاســخ بــه این ســؤال که چــرا با وجــود تعطیلی مــدارس و
دورکاری نیمــی از کارمنــدان دولتــی بــاز هــم کالنشــهرها بــا آلودگی هوا
روبــهرو شــدهاند؟ میگوید« :شــرایط جوی بهگونهای اســت کــه پایداری
شــدید هوا ،روی جو کشــور حاکم شــده و این موضوع ســبب شــده اســت
تا میــزان پایداری آالیندگیها باال باشــد ،بنابرایــن کوچکترین آلودگی،
انباشت پیدا میکند و افزایش آالیندگیها پیش میآید».
او دربــاره تأثیــر بلندمرتبهســازیها در افزایــش انباشــت آالیندگیها در
کالنشــهری مثل تهران نیــز میگوید« :تهران بهدلیل شــرایط توپوگرافی
دارای یک جریان نسیم دائمی از شمال به شرق است .این جریان هوایی
از ســمت کوه بهدشــت و از دشــت بهکوه میوزد .اما بلندمرتبهســازیها
باعث شــدهاند تا این جریان بیتأثیر شــود و تا دو متری زمین تهویه هوا
صــورت نگیــرد ».ایــن بلندمرتبه ســازیها و عــدم تهویه هــوا بیش از هر
کســی شــهروندانی را که در روزهای آلوده پیاده روی میکنند در معرض
خطــر قرار میدهــد .او بلندمرتبهســازی در کالنشــهرها را یکــی از دالیل
پایــداری تراکــم آلودگی هوا میدانــد ولی متهم ردیــف اول آلودگیها را
خودروها معرفی میکند.
محمــد رســتگاری ،معــاون نظــارت و پایــش محیط زیســت تهــران هم
دربــاره آلودگــی پایتخت ب ا وجــود تعطیلیهــا و دورکاریها بــه «ایران»
میگویــد« :درســت اســت کــه مــدارس تعطیل شــده اســت و بخشــی از
کارمنــدان دورکار هســتند اما وضعیت زیســتی تهران بویژه شــهر تهران
پاســخگوی جمعیت آن نیســت .میــزان منابع ایجاد کننــده آلودگیها از
جمله خودروها و صنایع همچنان بیشــتر از تحمل شــهر اســت .ترددها
همچنان در شهر ادامه دارد و پایداری هوا وضعیت را بدتر میکند».
او آلودگــی کالنشــهرها را نتیجــه عــدم رعایــت اصــول آمایش ســرزمین
در کشــور بویــژه در تهــران میدانــد و میگوید«:نزدیــک بــه  ۱۶درصد از
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با وجود اینکه از مدتها قبل مسئوالن
بهداشــتی کشــور و اســتان خراســان
رضــوی ،وضعیت بحرانی را برای این
اســتان و شهر مشــهد به لحاظ شرایط
کرونایــی ،اعــام کــرده بودنــد امــا در
چنــد روز اخیر فیلمهــا و تصاویری در
فضای مجازی منتشــر شــد کــه حاکی
از برگــزاری جشــن بیعــت بــا امــام
زمان(عج) در روز دوشنبه هفته جاری
در ورزشــگاه امام رضا(ع) مشــهد ،آن
هم بــا حضور تعــداد کثیــری از مردم
این شــهر بود که انتقادهایی را از سوی
مــردم و بویــژه مســئوالن بهداشــتی
استان بهدنبال داشته است.
در این باره با هر کدام از مسئوالنی
کــه گمــان میرفــت ارتباطــی بــا
برگــزاری ایــن مراســم داشــته باشــند
صحبتهایــی انجــام شــد .مســئوالن
شــهرداری مشــهد در ایــن خصــوص
اطالعی نداشــتند چرا که اعالم کردند
ایــن جشــن ارتباطــی بــه شــهرداری
نداشــته چــون مــکان برگــزاری ایــن
جشن که ورزشــگاه امام رضا(ع) بوده
زیر نظر شهرداری نیست.
برخــی مســئوالن برگزارکننــده نیز
عنــوان کردهانــد کــه موافقــت ضمنی
و «مجــوز شــفاهی» از مرکز بهداشــت
مشهد برای برگزاری این جشن بزرگ
را اخــذ کــرده بودند بهطــوری که علی
کریمپــور ،رئیــس ســازمان تبلیغــات
اســامی مشــهد در گفتوگویــی

اعــام کــرده که این جشــن بــا رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی برگزار شــده و
مجوز هم در این خصوص داشتهاند.
اما سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا
در اســتان خراســان رضــوی دربــاره
چگونگــی برگــزاری ایــن جشــن در
وضعیــت بحرانــی شــهر مشــهد بــه
لحاظ شــرایط کرونایــی در گفتوگو با
«ایران» گفت :به دستور استاندار ،قرار
شــده معاونــت سیاســی و اجتماعــی
اســتانداری در خصــوص اینکــه
چطور این جشــن برگزار شــده اســت،
بررســیهای دقیــق را انجــام دهــد و
گــزارش دهــد تــا پــساز آن بــه اطالع
عموم برسد.
دکتر محمدحسین بحرینی افزود:
نکتــه اساســی در ایــن باره ،این اســت
کــه هیچ مجــوزی ،چراغ ســبز یا حتی
اطالعــی از ناحیــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد به هیچ فــردی بابت
برگــزاری چنین مراســمی داده نشــده
است لذا اگر عنوان میکنند که در این
در خصوص مجوز گرفتهاند باید برای
ما مســتند بیاورند .اگر برگزارکنندگان،
برای برگزاری این جشن سندی دارند
براحتی میتوانند آن را به ما ،رسانهها
و عموم مردم نشان دهند.
وی تصریــح کــرد :آنچــه مســلم
اســت اینکــه بهنظــر میآیــد یکســری
فعالیتها ســلیقهای بوده و شاید هم
ایــن وســط ،ســخنان تعدیل شــدهای
هــم از ایــن طــرف و آن طــرف گفتــه
شــده باشــد و ایــن برنامه برگزار شــده
باشــد .به هرحال این مســأله از طریق

استانداری در حال پیگیری است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشهد با اشاره به نکته ای دیگر ،ادامه
داد :در مصوبــهای کــه در فرمانــداری
مشــهد بــا حضــور ســازمان تبلیغــات
اســامی برگزار شده و این سازمان آن
را امضــا کــرده ،قرار بــوده کــه هرگونه
مراسمی با اجازه ستاد استانی مقابله
با کرونا برگزار شــود و عنوان نشــده که
با اجازه دانشــگاه علوم پزشکی برگزار
شــود یعنی حتی اگر بنده اشتباه کرده
باشــم و به کســی مجوز داده باشم آن
مجوز فاقد اعتبار اســت لذا این مسأله
بــه طــور کل بــه ســتاد کرونای اســتان
واگذار شده اســت و به دانشگاه ربطی
ندارد.
وی اضافــه کرد :تــا جایی که اطالع
دارم ،هیــچ کــدام از ســتاد مقابلــه بــا
کرونای اســتانی ،استانداری ،معاونت
سیاســی اجتماعی اســتانداری و مدیر
سیاســی اجتماعی اســتانداری در این
خصوص مجوزی ندادهاند.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا در
اســتان خراســان رضــوی گفــت :بنده
روز دوشــنبه در جلســهای در مدیریت
عالــی حــوزه علمیــه مشــهد حضــور
داشــتم و پس از جلســه که عکسها و
فیلمهای منتشــر شــده از این مراسم
را در فضای مجازی مشــاهده کردم از
برگــزاری این مراســم مطلع شــدم در
حالی که مراسم رو به اتمام بود.
وی بــا ابــراز امیــدواری از در راه
نبــودن مــوج جدیــد کرونــا بــه خاطــر
ایــن تجمع بزرگ ،اظهار داشــت :دعا

میکنیــم بــه حــق امــام زمان(عــج)،
برگزارکننــدگان این مراســم که به این
امــام عزیز ارادت داشــتند امــا در این
خصوص کج ســلیقگی کردند ،اتفاقی
نیفتــد امــا اگر خدا نکــرده موجی روی
موج فعلی سوار شود نیز آمادگی الزم
را داریم.
ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا
در اســتان خراســان رضــوی دربــاره
وضعیــت رعایــت پروتکلهــای
بهداشتی در این جشــن گفت :در این
مراســم متأسفانه بسیاری از افراد کنار
هــم نشســته بودند ،بســیاری ماســک
داشــتند اما بســیاری هم ماسک نزده
بودند لذا به نظر میرســد که برخالف
آنچــه برگزارکننــدگان عنــوان کــرده
بودنــد ،بــه طــور کل این فضــا ،فضای
عــدم پذیــرش پروتکلها بوده اســت.
بــه نظــرم تفکــر موجــود ،تفکــر عدم
پذیــرش پروتکلهــای بهداشــتی و
استفاده از ماسک باشد.

وی تصریــح کرد :هــم اکنون نیز در
جامعه ،کم نیســت تعــداد افرادی که
ماســک زدن را در مکانهــای مختلف
مثل خیابــان ،صحن مطهر ،مســاجد
و ...تأییــد نمیکننــد .حتــی بنــده در
خیابانهــا به افرادی که ماســک نزده
بودنــد ،ماســک دادهام کــه برخــی
ماســک را گرفتنــد و پــاره کردند یعنی
اصــاً قبــول ندارنــد کــه بایــد ماســک
بزنند.
دکتــر بحرینــی اظهــار داشــت :مــا
از مدتــی قبــل در هــر جلســهای یا هر
مالقاتی و در رسانههای مختلف دائم
داریم فریاد میزنیم که تجمع نباشــد
امــا بازهــم دیــده میشــود .تــازه اینها
مواردی اســت که علنی اســت و دیده
میشــود ،بســیاری از آنهــا غیرعلنی و
مخفی برگزار میشود.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون در مــاه
ربیع االول هستیم و در این ماه تعداد
زیــادی عروســی خواهیــم داشــت و با

وجــود اینکــه ســالنها و بــاغ تاالرها را
تعطیــل اعــام کردیــم بازهــم برخی
منــزل بزرگ اجــاره میکنند و در آنجا
مراســم عروســی برگزار میکنند و این
بسیار بدتر و خطرناک تر است.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا در
اســتان خراســان رضوی گفت :رعایت
پروتکلهای بهداشــتی از سوی مردم،
نیــاز بــه فرهنگســازی طوالنــی دارد و
بایــد خــون دل خــورد تا همــه مردم،
متوجــه شــرایط موجــود شــوند البتــه
تعــداد بســیاری متوجــه شــدهاند و
پروتکلهای بهداشتی را کامالً رعایت
میکنند و از آنها کمال تشکر را داریم.
وی گفــت :از رســانههایی کــه بــه
وزارت بهداشــت و دانشــگاههای
علوم پزشــکی برای آگاه کــردن مردم
و تشــویق آنها به رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی نظیــر اســتفاده از ماســک،
رعایــت بهداشــت فــردی ،ممنوعیت
ســفر ،حفــظ فاصلــه اجتماعی کمک
میکنند ،تشکر میکنم.
از ســوی دیگر ســیما ســادات الری
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا ابــراز
تأســف نســبت بــه برگزاری مراســمی
هــزار نفره در شــهر مشــهد بیــان کرد:
این موضوع باعث تعجب ما نیز شــد
اما با وجود پیگیریهای صورت گرفته
برای آنکه بدانیم چه کســی مجوز این
کار را صــادر کــرده اســت همــه اظهار
بیاطالعی کردند .این کار در شرایطی
کــه همــه بهدنبــال محدودیتهــای
بیشــتری هســتیم تا بتوانیم بیماری را
کنترل کنیم یک جنایت است.

سکه ولیعهدی امام رضا(ع) با ضرب نیشابور در فهرست ملی ایران ثبت شد
مشــهد  -مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان
رضــوی گفــت :ثبــت ســکه ولیعهــدی
حضــرت رضــا(ع) ضــرب نیشــابور در
فهرســت آثار ملی ایران مــورد موافقت
شورای ملی کشور قرار گرفت.
ابوالفضــل مکرمــی فر با اعــام این
خبــر افــزود :مطالعــات کارشناســی در
مــورد این ســکه انجــام و پــساز اینکه از
نظــر ویژگیهــای فرهنگــی ،تاریخــی و
هنری واجد شرایط ثبت در فهرست آثار
ملی تشخیص داده شد فرآیند ثبت آن
در فهرست آثار ملی ایران را طی کرده و

به ثبت رسید.
وی بــا بیان اینکه همکاری ســازنده و
مؤثری بین موزه آســتان قــدس رضوی
و میــراث فرهنگــی اســتان شــکل گرفته
اســت ،افــزود :این اثر ارزشــمند در موزه
آســتان قدس رضوی نگهداری میشود
و دستورالعمل و آییننامههای مرتبط با
نگهداری و حفــظ آثار تاریخی به رئیس
موزههــا و اســناد آســتان قــدس رضوی
ابالغ شده است.
مدیــر دفتــر ثبــت آثــار تاریخــی–
فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی خراســان

رضوی نیــز در این باره اظهــار کرد :پس
از انتصــاب علی بنموســیالرضا(ع) به
ولیعهدی مأمون عباسی (خالفت۱۹۴ :
تــا ۲۱۸ق ).در تاریخ هفتــم ماه رمضان
ســال ۲۰۱ق ،ســکههای نقره (درهم) به
ایــن مناســبت و بهنــام آن حضــرت در
اصفهان ،محمدیه ،فارس ،مرو ،نیشابور
و سمرقند ضرب شد.
محمود طغرایی ادامه داد :متن روی
این سکهها عبارت است از در مرکز «ال اله
االاهلل  /وحده ال شــریک له /المشــرق»،
در حاشــیه داخلی «بسماهلل ضرب هذا
الدرهم (محل ضرب/سال ضرب)» ،در

حاشیه خارجی «اهلل االمر من قبل و من
بعد و یومئ ٍذ یفرح المؤمنون بنصراهلل»
(بخشی از آیه  ۴سوره مبارکه روم) .متن
پشت این سکهها هم به این شرح است،
مرکــز «هلل /محمد رســولاهلل /المأمون
خلیفهاهلل /مما امر به االمیر الرضا /ولی
عهد مسلمین علی بن موسی /بن علی
بــن ابیطالب /ذوالریاســتین» و حاشــیه
«محمد رسولاهلل ارسله بالهدی و دین
الحــق لیظهــره علیالدین کلــه و لو کره
المشــرکون» (بخشــی از آیــه  ۳۳ســوره
مبارکه توبه).
وی تصریــح کرد :گنجینه ســکه موزه

رضــوی در حــال حاضــر  ۱۲عــدد از این
ســکههای تاریخــی را کــه در اصفهــان،
محمدیه،فارس،مرو،نیشابوروسمرقند
در فاصلــه ســالهای  ۲۰۲تــا  .۲۰۴ق

ضــرب شــدهاند  ،در اختیار داشــته و به
نمایش گذاشته است .براساس گزارش
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان
رضــوی ،وی گفت :به اســتناد اطالعات
مذکور در صفحه  ۵۵کتاب مرجع ســکه
شناســی اســامی تألیف اســتیون آلبوم
با عنوان «فهرست ســکههای اسالمی»
ویرایش ســوم ،نوامبــر  ،۲۰۱۱ضرب این
سکهها ،در سه شهر اصفهان ،محمدیه
س از شهادت
و فارس یک الی دو سال پ 
حضرترضــا(ع) در ســال .۲۰۳ق نیــز
ادامه داشت.

