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نهاوندیان:بانکها
تا۲۰اردیبهشتماهاز

صدورگواهیعدمپرداخت
چکخودداریکنند

کــرد تاکیــد رئیسجمهــوری اقتصــادی معــاون
کــهبانکهــاوموسســاتاعتبــاریازیکــمتــابیســتم
اردیبهشــتماهازصــدورگواهــیعــدمپرداخــتچــک

اجتنابکنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، »محمد 
نهاوندیــان« پس از جلســه ســتاد ملــی مقابله با کرونا، 
اظهــار کــرد: ســتاد ملــی کرونا بــه این تصمیم رســید که 
بــرای دوره زمانــی یکــم تــا ۲۰ اردیبهشــت ماه تنفســی 
برای مبادالت با چک داده شــود و بانک ها و موسســات 
اعتبــاری از صــدور گواهــی عــدم پرداخــت چــک اجتناب 

کنند.
وی افــزود: محاکــم و ضابطین قضایی نیز از صدور 
اجراییــه و اجــرای آنها خــودداری کنند تا در این فرصت، 
کمــک کنیــم اوضــاع غیرعــادی اقتصادی به وضــع عادی 

بازگردد.
درخصــوص  رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون 
پرداخــت مالیــات بنگاه های اقتصــادی گفت: با توجه به 
محدودیت های اعمال شده در این مدت، برخی واحدها 
نتوانســته انــد مالیــات بــر عملکــرد و مالیــات بــر ارزش 

افزوده سال ۹۹ را بپردازند یا اقساط معوق دارند.  
وی افــزود: مهلــت پرداخــت مالیــات بــر عملکــرد و 
مالیــات بــر ارزش افــزوده ایــن واحدهایــی کــه موفق به 
پرداخت نشــدند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شــد و این 
زمان، فرصتی است برای اینکه بتوانند این پرداخت های 

مالیاتی را انجام دهند.  
نهاوندیــان اظهــار کــرد: چنانچــه برخــی واحدها به 
دلیل مشکات ناشی از محدودیت های کرونا اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده تسلیم نکرده باشند با تصویب 

ستاد ملی کرونا جرایم بخشیده می شود.  
وی تاکیــد کــرد: امهال بدهی مالیات و بخشــیدگی 
جرایــم واحدهــا مربــوط بــه صنوفی اســت که به شــدت 
از همــه گیــری کرونــا آســیب دیدنــد و لیســت آن در 
کارگــروه اقتصــادی مقابلــه بــا تبعــات اقتصــادی اعــام 
شــده و واحدهایــی کــه وضع عادی داشــتند نیــاز به این 

بخشودگی ندارند.

اسالمی:شرکتهای
هواپیماییبعدازاحیای
برجامموظفبهتوسعه

ناوگانهستند
وزیرراهوشهرسازیگفتکههمهشرکتهای
هواپیمایــیکشــورمکلــفهســتندازفرصــتاحیــای
برجــاماســتفادهکــردهوضمنرفعمشــکالتکنونی،
نســبتبهخریدهواپیماوتوسعهناوگانخوداقدام

کنند.
محمــد  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
اســامی بــا یــادآوری وضــع صنعــت هوانــوردی کشــور 
در دوران تحریــم، افــزود: تحریم هــا باعــث شــده بــود 
شــرکت های ســازنده، تجهیزاتــی ماننــد قطعــات را از 
شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی دریــغ کننــد. در عیــن 
حــال این اوضاع باعث شــده اســت که خریــد هواپیما 

نیز بســیار دشوار باشد.
وی افزود: امروز با توجه به تغییراتی که در حال 
رخ دادن اســت و وضــع جدیــدی کــه حاصل می شــود، 
همــه شــرکت های هواپیمایــی کشــور مکلــف هســتند 
از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و ضمــن رفع مشــکات 
کنونــی، نســبت بــه خریــد هواپیمــا و توســعه نــاوگان 

خود اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اقدامات وزارت راه 
و شهرســازی برای کمک به توســعه ناوگان شــرکت های 
هواپیمایی کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی می تواند 
نســبت به تهیه تســهیات از صندوق توســعه ملی برای 

شرکت های هواپیمایی اقدام کند.

عراقتولیدگازخود
راافزایشمیدهد

وزیرنفتعراقروزجمعهاعالمکردکهبهدنبال
ســرمایهگذاریبــرایتولیــدیکمیلیــاردو۵۰۰میلیون

فوتمکعبگازطبیعیبیشتراست.
بــه گــزارش ایرنــا از تارنمــای وزارت نفــت عــراق، 
احســان عبدالجبــار گفــت: احتمــاال تولیــد گاز عــراق در 
سال ۲۰۲۵ به چهار میلیارد فوت مکعب افزایش یابد.
براســاس بیانیــه وزارت نفــت عــراق، تولیــد کنونی 
نفت عراق ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب برآورد 
می شــود.عبدالجبار گفــت: پیش بینــی مــا این اســت که 
تولیــد گاز طبیعــی عــراق تــا اوایــل ســال ۲۰۲۵ به چهار 

میلیارد فوت مکعب برسد.
طــرح  ســه  عــراق  نفــت  وزارت  کــرد:  اضافــه  وی 
ســرمایه گذاری برای تولید گاز در اســتان های »بصره«، 
»میســان« و »ذی قــار« )جنــوب( دارد.وزیــر نفت عراق 
گفت که این کشور به دنبال سرمایه گذاری برای تولید 
گاز در میــدان »المنصوریه« در اســتان دیاله در جنوب 

شرق عراق نیز است.

خالءقانونیدرالزاماتصال
سازمانهابهسامانههشدار

سریعزلزله
بــهگفتــهرئیــسســازمانپیشــگیریومدیریــت
بحــرانشــهرتهــرانبــاتوجــهبــهخــالقانونــیدرمورد
الزامکردندســتگاههابهســامانههشدارسریعزلزله
ازپیگیــریبــرایتصویــبمصوبــهایبــاموضــوعالــزام
اتصالسازمانهایتخصصیبهسامانههشدارسریع

زلزلهخبرداد.
رضــا کرمــی محمــدی در گفت وگــو با ایســنا درباره 
اتصــال ســازمان ها بــه ســامانه هشــدار ســریع زلزله در 
تهــران افزود: زیرســاخت های ما در ایــن خصوص آماده 
شــده و ســازمان آتــش نشــانی عمــا بــه این ســامانه ها 
متصل شده،  مترو نیز باید به این سامانه متصل شود، 
اتصال به این سامانه در شرکت گاز هنوز اجرایی نشده 
و الزم است دستگاه های دیگر نیز به این سامانه اضافه 

شوند.
وی ادامــه داد: بــا اســتفاده از ایــن ســامانه وقتــی 
ســیگنال زلزلــه برســد، بایــد بــرق اضطــراری در مراکــزی 
مانند بیمارســتان ها که از اتاق عمل و اوضاع اضطراری 
برخوردارند، وصل شــود تا بتوانند اتاق عمل را در زمان 

بحران حفظ کنند.
ســازمان های  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  محمــدی  کرمــی 
مختلف در حال مذاکره هســتیم و آنها هم از پیوســتن 
بــه این ســامانه اســتقبال کــرده اند، گفت: شــرکت آب 
و فاضــاب هــم اعــام آمادگــی کــرده برای اتصــال و زیر 
ســاخت هایی نیــز بــرای ایــن موضوع آماده شــده اســت 
. ســایر مراکــز بایــد خودشــان بررســی کننــد کــه بــه این 
ســیگنال ها نیــاز دارنــد یــا خیــر. مثــا هــال احمــر هــم 
هشــدار  ایــن  بــا  بتواننــد  تــا  اســت  کــرده  درخواســت 
نیروهایشــان را از ســاختمان هایی کــه احتمــال ریــزش 
وجود دارد بیرون آورده و تجهیزات شان را آماده کنند.

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر 
تهران ادامه داد: برای اتصال ســازمان ها به این ســامانه 
اگــر همــت باشــد و ردیف بودجــه برای هر ســازمانی در 
نظر گرفته شــود کار ســختی در پیش نیســت و بیشــتر 
بــه اراده و خواســته مدیــران و اولویــت دهی آنها به این 

موضوع و وجود الزام قانونی برای آن نیاز است.

رویترز:قیمتنفتامسال
باالترمیرود

بنــابــرنظرســنجیماهانــهرویتــرز،قیمــتنفــت
امســالتحتتاثیرواکسیناســیونکووید۱۹کهتقاضا
رااحیــامــیکندومحدودیتعرضهاوپکپالسباالتر
میروداماوخامتبحرانپاندمیدرهندونقاطدیگر

ممکناستمانعزاشود.
بــه گــزارش ایســنا، در نظرســنجی رویتــرز از ۴۹ 
تحلیلگر پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت در سال ۲۰۲۱ به ۶۴ دالر و ۱۷ سنت می رسد که 
باالتر از پیش بینی ۶۳ دالر و ۱۲ ســنت در ماه گذشــته 
و ۶۲ دالر و ۳۰ ســنت میانگیــن قیمــت از ابتــدای ســال 

میادی جاری تاکنون است.
بــرای پنجمیــن بــار متوالــی اســت کــه قیمــت نفت 
و  شــود  مــی  بازبینــی صعــودی   ۲۰۲۱ ســال  در  برنــت 
ســال  ژانویــه  از  قیمــت  دورنمــای  باالتریــن  همچنیــن 

گذشته به شمار می رود.
جیووانــی اســتونوو، تحلیلگــر موسســه یــو بی اس 
گفت: با شــتاب گرفتن عرضه واکســن در ســال میادی 
محدودیتهــا  از  بیشــتری  افــراد  داریــم  انتظــار  جــاری، 
خارج شــوند و کســب و کارها به طور کامل در ماههای 
آینده بازگشــایی شــوند. این اتفاق در واقع در آمریکا و 
انگلیــس افتــاده و از تقاضا حمایــت کرده و قیمت نفت 
برنت را در سه ماهه دوم به حدود ۷۵ دالر می رساند.
تقاضای جهانی برای نفت امسال به میزان ۵.۵ تا 
۶.۵ میلیون بشکه در روز رشد می کند. این پیش بینی 
مطابق با تصویر خوش بینانه ای اســت که آژانس بین 
المللــی انــرژی اوایــل مــاه گذشــته ترســیم و اعــام کــرد 
تولیدکنندگان ممکن است الزم باشد دو میلیون بشکه 
در روز بیشــتر تولیــد کننــد تــا پاســخگوی تقاضای رو به 
رشــد باشــند. اوپک هم پیش بینی خود از رشــد تقاضا 
برای نفت را باال برده است اما سه منبع آگاه در کمیته 
فنی مشــترک اوپک پاس افزایش موارد ابتا به کووید 
۱۹ در هنــد و کشــورهای دیگــر را مایــه نگرانــی عنــوان 

کردند.
مارشــال اســتیوز، تحلیلگــر بازار انرژی در شــرکت 
IEG Vantage گفت: افزایش اخیر موارد ابتا به کووید 

۱۹ در اروپــا، هنــد و برزیــل بــه همراه ریســکهای مربوط 
به شــیوع ســریع گونه هــای جهش یافته ویــروس کرونا 
ممکــن اســت روند احیــای تقاضای جهانی بــرای نفت را 

تضعیف کند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

آمریــکای ســاکن ایرانــی پژوهشــگر 3
مجلــه در خــود اخیــر مقالــه در شــمالی
نیچــر،پــردهازوضعنگرانکننــدهمنابعآب

زیرزمینیایرانبرداشتهاند.
بــه گــزارش آب نیــوز، ســمانه اشــرف و 
علــی ناظمــی از دانشــگاه کنکوردیای مونترآل 
کانــادا و امیر آقاکوچک از دانشــگاه کالیفرنیا 
در اروایــن در مقالــه ای کــه دیــروز در نشــریه 
گــروه  نشــریات  از  علمــی«  »گزارش هــای 
Nature منتشــر شــد، وضــع ســفره های آب 

زیرزمینــی ایــران در یــک مقطــع ۱۴ ســاله از 
۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده اند. نتیجه این 
بررســی برای کســانی که دل نگرانانه مســائل 
آب و خــاک و غــذا و امنیــت ایــران را زیــر نظر 

دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.
خشک ســالی  نویســندگان  گفتــه  بــه 
ناشــی از فعالیت انســانی عامل اصلی تخلیه 
ســفره های آب زیرزمینــی اســت. بــر اســاس 
آب  کاهــش  میــزان  نفــر،  ســه  ایــن  بــرآورد 
آبخوان هــا در مقطعــی ۱۴ ســاله حــدود ۷۴ 
میلیــارد متــر مکعــب بــوده اســت. همچنیــن، 
ایــران  مســاحت   ٪۷۷ در  برداشــت  اضافــه 
خــاک  شــوری  و  زمیــن  بیشــتر  نشســت  بــه 
انجامیــده. پژوهــش و بررســی آمــار و ارقــام 
ایــن مقطــع زمانــی،  کــه در  نشــان می دهــد 
متوسط اضافه برداشت از آبخوان های کشور 
در حــدود ۲۵/۵ میلیارد متر مکعب در ســال 

بوده است.
کاهــش منابع آب زیرزمینی در برخی از 

نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شــده 
مربــوط  میــزان حجمــی کســری  بیشــترین  و 
بــه حوضــه »دریاچــه نمــک« اســت کــه ٪۲۶ 
جمعیت ایران، شــامل شــهرهایی نظیر تهران 
در آن قرار گرفته اســت. میزان کاهش منابع 
بختــگان  دریاچــه  حوضــه  در  زیرزمینــی  آب 
بــه ۲۶۰۰٪ می رســد. بر اســاس ایــن گزارش، 
کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز 

هراز-قره سو است.
وضــع تخلیــه ســفره های آب زیرزمینــی 
را در حوضه هــای آبریــز ایــران را می تــوان در 
تصویــر باال دیــد. نویســندگان معتقدند ادامه 
مدیریــت ناپایدار آب هــای زیرزمینی می تواند 
به اثرات برگشــت ناپذیری روی محیط زیست 
و اراضــی ایــران منتهــی شــود و امنیــت آب، 
را  اقتصادی-اجتماعــی کشــور  امنیــت  و  غــذا 

تهدیــد کنــد. الزم بــه  ذکــر اســت که بــا وجود 
هشــدارهای کارشناســان از دهه ۶۰ تا کنون، 
ســطحی  آب  مدیریــت  بــر  دولــت  سیاســت 
استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی به اندازه 
کافــی توجــه نکــرده اســت. تغذیــه مصنوعــی 
ســیاب ها  مدیریــت  طریــق  از  آبخوان هــا 
می توانســت هــم ذخایر زیرزمینــی را افزایش 
دهــد و بخــش عمــده ای از آبخوان های تخلیه 

شده را باز یابد.
گرچــه برخــی بــر ایــن نظــر هســتند که 
می توانــد  پربــاران  ســال های  در  بارندگــی 
کســری ســفره های آب زیرزمینــی را جبــران 
کنــد، امــا در ســال های نســبتاً پربــاران نظیر 
از  آب  برداشــت   ،۲۰۲۰-۲۰۱۹ آبــی  ســال 
آبخوان ها زیاد بوده و »منابع آب زیرزمینی 
ایران بســیار ســریع تر از زمان جبران]تغذیه[ 
خالی شــده اســت.«. نویســندگان اســتدالل 
کرده انــد کــه تولید غذا بــدون بهبود راندمان 
آبیــاری دلیــل اصلــی افزایــش بیــش از حــد 
اضافه برداشــت از ســفره های آب زیرزمینی 
ایران اســت. اضافــه برداشــت آب زیرزمینی 
در  حتــی  آبخوان هــا  کــه  می شــود  باعــث 
ســال های مرطــوب قــادر بــه بازیابــی کامــل 
بــا  کشــور  مســاحت   ٪۷۶ حــدود  نباشــند. 

اضافه برداشــت مواجه است.
آبخوان هــا،  آب  کمبــود  نشــدن  جبــران 
امنیــت  کــه می توانــد  عواقــب عمــده ای دارد 
کل  محیطــی  زیســت  و  اجتماعی-اقتصــادی 

ایران را تهدید کند.

رئیسجمهــوریبــابیــاناینکــهتــاپایان
امســالبایــدپروتکلهــایبهداشــتیرعایــت
مــردم درصــد 3۹ کــه شــد یــادآور شــود،
رعایــت را بهداشــتی دســتورالعملهای
نمیکننــدکهخطرناکاســتومعنایشاین
اســتکــهمیخواهنــدبیشــتردرایــنمــوج

باقیبمانندودیرترازآنخارجشوند.
بــه گزارش ایرنا، حجت االســام حســن 
روحانی در جلســه ســتاد ملــی کرونا، گفت: 
امشــب نخســتین شــب قــدر، شــب مناجات 
و دعــای مــردم اســت. مــردم در طــول ســال 
در انتظار این ســه شــب هســتند و احساس 
می کنند این شــبها تقرب بیشــتری به ســوی 
خداونــد دارد. درهــای آســمان در ایــن شــب 
گشــوده اســت و اگــر از آســمان، نعمــت یــا 
رحمت وارد می شــود، فقط ســامتی، رحمت 

و فرشــتگان الهی به ســمت زمین می آیند.
ان شــاهللا  داد:  ادامــه  رئیس جمهــوری 
همیشــه مــردم ما موفق باشــند و از خداوند 
همــه  شــفای  و  رحمــت  مغفــرت،  طلــب 
بیمــاران بــه ویژه کســانی که بــه دلیل کرونا 
را  درمــان  کادر  تقویــت  و  بیمارســتان  در 
کننــد. ان شــاهللا خداونــد پایــان این ویروس 
را تســریع کنــد. ایــن شــب ها گرانقدر اســت 
امــا بایــد حتمــا پروتکل هــای بهداشــتی را بــا 
در  حضــور  دهنــد.  انجــام  رعایــت  حداکثــر 
رعایــت  امــا  اســت  مســتحب  جلســه  یــک 
پروتکل هــای بهداشــتی واجــب اســت و همه 

بایــد آنها را رعایت کنند.
روحانی با بیان اینکه امکانات دیجیتالی 
کشور باید این مراسم را به سمع و نظر مردم 
برســاند، تصریــح کــرد: صداوســیما باید کاری 
کند که این مجالس را به خانه مردم بکشاند 
و مــردم از عطــر معنویــت ایــن شــب پر فیض 
اســتفاده کننــد و حــال و مناجــات بــرای آنهــا 

فراهم شود.
روحانــی بــا بیان اینکه برگزاری مراســم 
شــب های احیــا بــرای مناطــق زرد و نارنجــی 
صرفا در اماکن باز فراهم است، خاطرنشان 
بایــد  ورود  و  خــروج  موقــع  در  مــردم  کــرد: 
رعایــت کنند. در آمار و ارقام، مراعات مردم 

در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ۶۱ درصد 
اســت کــه خطرناک اســت. وقتــی ۳۹ درصد 
مــردم رعایــت نمی کنند، معنایش این اســت 
کــه می خواهیــم بیشــتر در ایــن مــوج باقــی 
بمانیــم و دیرتــر از آن خــارج شــویم. ناظران 
بایــد نظارت هــای خــود را تشــدید کنند تا در 
پایــان هفتــه شــاهد تبدیــل مناطــق قرمــز به 

باشیم. نارنجی 
رئیس جمهوری یکی از نگرانی های ستاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا را جهش هــای ویروس 
کرونــا برشــمرد و ابــراز کــرد: ایــن ویــروس به 
مبــارزه  بــه  و  نمی مانــد  باقــی  ثابــت  صــورت 
خــودش بــرای زنــده مانــدن و آزار دادن ادامه 
می دهد. وقتی داروی جدیدی داده می شــود، 
جهــش می یابــد. وقتــی در وضعــی اســت کــه 
ایمنــی بدن بیمار نســبت بــه آن عکس العمل 
می دهــد، خــود را تجهیــز می کنــد تــا مقاومت 
کنند. ویروس شکل جدیدی به خود می گیرد 
و هــر روز به شــکل و یــک قیافه و ویژگی های 

وارد عمل می شود.
را  چهــارم  مــوج  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ویروس انگلیســی برای ما درســت کرد که  از 
مرز عراق ویروس وارد شد و استان خوزستان 
و مجــاور و ســپس کل کشــور را آلــوده کــرد و 
خســارت بزرگــی دیدیــم. موج ایجاد می شــود 
اول جــان و ســامت مــردم را بــه خطــر مــی 
انــدازد، افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت 
می دهند که خسارت عظیم و بزرگی است که 
وارد می شــود و از طــرف دیگر باعث می شــود 
کــه وضــع قرمــز شــود و ناچار شــویم مغازه ها 
و کســب و کارهــا را تعطیــل کنیــم  و از لحاظ 
مالــی دچار مشــکل شــویم و رفــت و آمدها را 
محــدود کنیــم و مراکــز آموزشــی و بخشــی از 

فعالیت اداری را تعطیل کنیم.
رئیس جمهــوری افــزود: همــه ایــن کارها 
آثار مالی، روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی 
دارد همــه ایــن آثــار ســخت در ســایه مراعات 
مردم می تواند ایجاد نشود. اگر در آینده موج 
پنجمی مواجه شــویم در ســایه این اســت که 
اصول بهداشــتی را مراعات نکردیم. با رعایت 
نکردن اصول بهداشــتی نخســت به انســان و 

بعــد به خانــواده و جامعه ظلم می شــود. این 
ظلم بزرگی است که باید به آن توجه کنیم.

واکسنزدنبهترازواکسن
نزدناست

بــه مســاله واکســن  روحانــی در ادامــه 
پیشــگیری،  کنــار  پرداخــت گفــت: در  کرونــا 
واکســن یــک عامــل بــزرگ برای این اســت که 
زودتــر بتوانیــم از این ویروس خاص شــویم. 
واکســن هایی کــه دولتهــا تولیــد می کنند و در 
کشورهای مختلف مصرف می شود تنوع دارد 
و ممکن است که آثار آن هم یکسان نباشد. 
امــا در عیــن حــال امــروز واکســن زدن بهتر از 
واکســن نــزدن اســت. واکســن می تواند وضع 
را بهتــر کنــد و برای حفــظ جان و قطع زنجیره 

می تواند موثر باشد. 
وی تاکیــد کــرد: دولــت همــه تاش خود 
را بــه کار گرفتــه کــه واکســن هایی کــه وزارت 
بهداشــت تایید می کند به رغم همه مشکاتی 
در تامین ارز و ریال داریم وارد کنیم. درست 
اســت کــه امــروز در ویــن مذاکــره می کنیــم و 
پیشــرفت هایی در این مذاکرات حاصل شــده 
اســت امــا هنــوز در تحریم هســتیم و توافقی 
حاصل نشده است که در سایه آن مشکات 
و موانــع پیــش روی ما برداشــته شــده اســت. 

امروز هنوز این موانع پیش روی ما است.
روحانی یادآور شد: در جلسه پنجشنبه 
یکی از مسایل تامین ارز و ریال بود که دولت 
حتمــا تامین می کند. واکســن های مختلف از 
کشــورهای مختلف ســفارش داده شده است 
و در حال ورود است. وی گفت: خوشبختانه 
گروه اول که کادر درمان و مدافعین ســامت 
و برخــی مشــاغلی کــه در بعضــی بخش هــا با 
آنها همکاری می کنند واکسن دریافت کردند 
و ایــن بخــش اول بــرای مــا بســیار مهــم بــود. 
آنهــا  کنــار  در  و  کــه ســالمندان  بخــش دوم 
افــرادی کــه دارای بیماری زمینــه ای بودند نیز 
شروع شــد. امیدواریم بتدریج در اردیبهشت 
همــه  واکسیناســیون  بتوانیــم  خــرداد  و 
ســالمندان و بیمــاران زمینــه ای را بــه پایــان 

برسانیم.

واکسنزدنبهمعنای
مصونیتنیست

واکسیناســیون  یــادآوری  بــا  روحانــی 
گروه هــای مختلف در اولویت بندی های ســوم 
و چهــارم، خاطرنشــان کــرد: بــرای گروه هــای 
کرونــا  واکسیناســیون  ملــی  بعــدی در ســند 
فکــری نشــده اســت کــه می شــود دربــاره آنها 
فکر کرد. گروه هایی که با مردم زیاد ســروکار 
دارنــد برخــی از دوســتان می گویند که آنها در 
زدن واکســن تقدم داشــته باشــند. یک گروه، 
کــه  هســتند  اتوبــوس  و  تاکســی  راننــدگان 
ترددهای زیادی دارند. گروه هایی هم هستند 
کــه مرتبــا بــا مــردم در ارتبــاط هســتند ماننــد 
ایــن  می شــود  پلیــس.  و  مرزبانــی  نیروهــای 
گروه هــا را تقــدم داد.  رئیس جمهوری با ابراز 
امیــدواری نســبت بــه تــداوم واکسیناســیون 
واکســن  واردات  بــه  نســبت  کــرد:  تصریــح 
خارجی و حمایت از واکسن داخلی، با قدرت 
تــاش خــود را ادامــه خواهیــم داد تــا مردم از 
واکســن بهره مند شــوند و جان مردم حفاظت 
شود و وضع برای کسب و کار مردم و تحصیل 
فرزنــدان فراهــم شــود.  روحانــی افــزود: اگــر 
کار کنیــم و رونــد واردات واکســن ادامه یابد، 
ممکن اســت وضعی فراهم شــود که در نیمه 
دوم وضع بهتری را داشــته باشــیم. حداقل تا 
پایان امسال باید همه پروتکل های بهداشتی 
را رعایــت کننــد یعنــی اگر کســی واکســن زد، 
معنــای آن مصــون شــدن نیســت. ایــن نوبت 
اول اســت و باید واکســن دوم هم زده شــود. 
زدن دوز دوم هــم معنایــش ایــن نیســت کــه 
فــرد کامــا مصــون شــده باشــد چراکــه بایــد 

واکنش بدن افراد به واکسن دید. 
وی اضافــه کــرد: واکســن زدن به معنای 
مصــون شــدن افــراد نیســت چراکــه اوال زمان 
می بــرد تــا بــا بــدن فــرد ســازگار شــود و ثانیا، 
ایــن واکســن ممکــن اســت فــرد را از یک نوع 
ویــروس حفاظــت کنــد و ایــن احتمــال وجــود 
دارد که ویروس جهش یافته دیگری وارد شود 
بنابرایــن همــه ملــزم بــه رعایــت پروتکل هــای 

بهداشتی هستند.

روحانی:شرکتدرمراسمشبهایقدرمستحبورعایت
پروتکلهایبهداشتیواجباست

 وضعنگرانکننده
منابعآبزیرزمینیایران

چالشآب
درچاهمدیریت

ادامهازصفحهیک

دیــروز مقالــه ای در مجلــه نیچــر منتشــر شــده کــه 
نویسندگان به بحران جدی برداشت آب های زیرزمینی 
در ایــران پرداختــه و هشــدار داده انــد پیامدهــای ایــن 
پدیده، بسیار فراتر از بحران های زیست محیطی است 
و مسائل اجتماعی فراوانی نیز در پی دارد. جالب است 
بدانید که نویســندگان این مقاله گفته اند از مســئوالن 
ایــن  و دســتاوردهای  ناامیــد شــده اند  و تصمیم گیــران 
پژوهــش را بــه مــردم ایــران تقدیــم کرده انــد کــه شــاید 
مــردم کشــور از پیامدهــای بایــی کــه در ســال های آتی 
گریبان گیــر کشــور می شــود، مطلــع شــوند و بــرای آن 

چاره اندیشی کنند.
ســال های متمــادی اســت کــه رســانه های متعــدد 
بــاره  ایــن  در  تصمیم ســازان  و  مســئوالن  مدیــران،  بــا 
گفت وگــو می کننــد و دربــاره ایــن بی توجهــی بــه منابــع 
آب ســطحی و زیرزمینــی هشــدار می دهنــد امــا حرکــت 
جــدی از ســوی مســئوالن دیــده نمی شــود؛ البتــه گاهی 
مسئوالن و تصمیم گیران به شکلی خود را منتقد وضع 
موجود می دانند. با این همه، آنچه من ) به عنوان یک 
کشــاورززاده خوزســتانی( می بینم و می دانم این اســت 
که با وضع موجود باید منتظر روزگار سختی بود که در 
آن آتش اعتراض به بی آبی  در اســتان های جنوب غربی 

خاموش شدنی نباشد.


