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کاهش نسبی دما؛

بارش برف و باران در تهران
بر اس��اس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران وضعیت جوی این استان آسمان 
نیمه ابری تا ابری و بارش برف، باران و تگرگ همچنین کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

به گزارش ایس��نا، با بررسی نقشه های هواشناسی، تصاویر ماهواره ای و خروجی مدل های 
پیش یابی عددی طی پنج روز آینده با ورود سامانه بارشی به استان به طور متناوب آسمان 
نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش برف و باران گاهی رگبار و رعد و برق و 
در ارتفاعات مه و بارش برف گاهی کوالک برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی 
می شود.عمده فعالیت این سامانه بارشی برای روز پنجشنبه )۲۰ بهمن( در سطح استان 
اس��ت. طی این مدت کاهش نس��بی دما به ویژه در روز پنجش��نبه در سطح استان مورد 
انتظار است.آسمان تهران امروز )۱۹ بهمن( نیمه ابری در بعضی ساعت ها افزایش ابر و بارش 
پراکنده و وزش باد ش��دید با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی 
 پنجشنبه )۲۰ بهمن ( ابری و مه رقیق در بعضی ساعت ها بارش باران و برف و وزش باد با 

حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 

۷۷ نفر بستری شدند؛

شناسایی۱۴۴ بیمار جدید کرونایی در کشور
 بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، در ش��بانه روز گذش��ته ۱۴۴ بیمار مبتال به کرونا 

در کشور شناسایی شد.
به گزارش مهر، از دیروز تا روز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تش��خیصی، ۱۴۴ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کش��ور شناسایی و ۷۷ نفر از 
 آنها بس��تری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۵ هزار و

 ۲۵ نفر رس��ید.در طول ۲۴ ساعت گذش��ته، ۴ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور 
ج��ان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان ای��ن بیماری، به ۱۴۴ هزار و 
۷۶۸ نفر رسید.تا کنون ۷ میلیون ۳۳۷ هزار و ۹۳۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شده اند.۲۱۶ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
 در ح��ال حاض��ر، ۲ ش��هر در وضعیت نارنج��ی، ۱۰۵ ش��هر در وضعیت زرد و 

۳۴۱ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

 واشنگتن فری بیکن:

دولت بایدن برخی معافیت های تحریمی ایران 
را تمدید کرد

ی��ک پای��گاه خب��ری آمریکایی گ��زارش داد ک��ه دولت بای��دن برخی 
معافیت ه��ای تحریمی را برای ادامه همکاری هس��ته ای ایران و روس��یه در 

سایت های غنی سازی ایران تمدید کرد.
به گزارش  پایگاه خبری »واشنگتن فری بیکن«، بر اساس یک اطالعیه 
غیرعلنی ارائه ش��ده به کنگره که این پایگاه خبری به نسخه ای از آن دست 
پیدا کرده، دولت بایدن یکس��ری معافیت های تحریمی را تمدید کرده است 
که به جمهوری اس��المی ایران و فدراسیون روسیه اجازه همکاری هسته ای 

در سایت های غنی سازی ایران را می دهد.
بر اس��اس این گ��زارش، »آنتونی بلینکن« وزیر ام��ور خارجه آمریکا در 
تاریخ ۳۱ ژانویه )۱۱ بهمن ماه( مجوز این معافیت ها را صادر کرد اما کنگره 
تا اواخر ۳ فوریه )۱۴ بهمن ماه( و پس از آن که فری بیکن شروع به تحقیق 

و پرس و جو درباره این معافیت ها کرد، از این تصمیم مطلع نشد.
منابع ارش��د کنگره می گوین��د که دولت بایدن در تالش اس��ت که در 
بحبوحه نگرانی ها درباره ائتالف نظامی ایران و روس��یه، این معافیت ها را از 

میان بردارد.
بر اساس این گزارش،  این معافیت های تحریمی که بقایای توافق هسته ای 
۲۰۱۵ اس��ت، مجوز ادامه همکاری هس��ته ای ایران و روسیه در سایت های 

هسته ای ایران همچون فردو و نیروگاه هسته ای بوشهر را می دهد.

 سازمان جهانی بهداشت:

شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه ممکن 
است به ۸ برابر برسد

 س��ازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که تعداد قربانیان زمین لرزه مهیب 
جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه ممکن است به هشت برابر برسد. 

به گزارش ایلنا،سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که با افزایش عملیات 
نجات و ادامه آواربرداری آمار قربانیان ممکن است هشت برابر هم شود. 

به گزارش بی بی سی، »کاترین اسمالوود« از مدیران ارشد مدیریت بحران 
سازمان جهانی بهداشت در اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته: »متاسفانه این 
روندی است که همیشه در زمین لرزه ها با آن مواجهیم؛ این که گزارش های 
اولیه از آمار جان باختگان و مجروحان در طول روزها و هفته های بعد از زلزله 

بسیار افزایش می یابد«.
اس��مالوود تاکید کرد که با توجه به سرمای زمستان در مناطق زلزله زده 
خطر را برای زلزله زدگانی که بدون سرپناه مانده اند را هم افزایش خواهد داد. 

 
  چین خواستار بازگرداندن الشه بالُن ساقط 

شده خود شد
وزارت خارجه چین اعالم کرد که پکن از آمریکا خواس��ته است بقایای 
بالن هواشناس��ی خود که توس��ط نیروی هوایی آمریکا ساقط شد را به پکن 
بازگرداند.ب��ه گزارش خبرگزاری ف��ارس، در ادامه تنش میان آمریکا و چین 
بر س��ر ورود یک بالن به حریم هوایی آمریکا و ساقط کردن این بالن توسط 
یک جنگنده، دولت چین اعالم کرد که خواس��تار بازگرداندن الشه این بالن 

است.
چی��ن می گوید این بالن یک بالن تحقیقاتی در زمینه آب و هوایی بوده 

اما آمریکا آن را یک بالن جاسوسی و اطالعاتی خوانده است.  

ترس از زلزله نیست؛ نگران مدیریت بحرانیم

به واس��طه ارتباطات و حضور گس��ترده ایرانیان در 
ترکیه، زلزله اخیر در این کش��ور بازتاب گسترده ای در 
میان ایرانیان پیدا کرده است. مردم مضطرب شده اند و 
مدام اخبار و نظرات کارشناس��ان زمین شناسی و زلزله 
را دنب��ال می کنن��د که ببینند آی��ا در تهران وقوع زلزله محتمل اس��ت یا 
 زلزله ترکیه بر بیدار ش��دن گسل های غرب و شمال غرب ایران اثر گذاشته 

یا خیر.
اما واقعیت ماجرا این است که این اضطراب و نگرانی نه زلزله که از مدیریت 
بح��ران زلزله اس��ت. مردم می بینند که در یک بارش ب��اران و یا آب گرفتگی 
پایتخت قفل می ش��ود و یا با یک بارش برف دسترسی ها و خدمات گوناگون 
درون شهری و برون شهری مختل می گردد. مردم می بینند که وضعیت مردم 
در سرپل ذهاب پس از گذشته چند سال از وقوع زلزله به گونه ای است که هنوز 
در کانکس زندگی می کنند و ساختمان ها همچنان نیمه کاره رها شده اند و 

اگر هم کمک و امدادی وجود داشته، بیشتر از مرکز به حاشیه بوده است.
حال اگر اتفاقی برای پایتخت رخ دهد چطور می توان این حجم از نارسایی 
شهری و ناهماهنگی مدیریتی در کنترل و مدیریت بحران را ساماندهی کرد. 
گفتن این مسائل صرف اشاره به ضعف های موجود نیست، بلکه تاکید بر لزوم 

برنامه ریزی کالن برای وقوع حوادث مشابه زلزله در ترکیه است.
 آخری��ن زلزله مهیب درترکیه به س��ال ۱۹۹۹ می��الدی باز می گردد 
ک��ه در آن زمان چی��زی حدود ۱۸ هزارنف��ر جان خود را از دس��ت دادند.

 درآن زمان رس��انه ها و افکارعمومی دراین کش��ور پیمانکاران و س��ازندگان 
 ساختمان ها را به خیانت متهم کردند و شهرداری ها را به سبب دادن مجوزها و 
ع��دم نظارت ه��ای کیفی محکوم کردن��د. اما زلزله ۱۹۹۹ ب��ا برنامه ریزی 
مدیریت بحران در ترکیه زمینه تغییرات و اصالحاتی را به وجود آورد که در 
دو نمونه مهم آن "اجباری ش��دن بیمه ساختمان ها" و "کنترل کیفیت بنا" 

براساس استانداردهای روز در دستور کار قرار گرفت.
اگر امروز گس��تره ویرانی های ترکیه زیاد به چشم می آید به سبب شدت، 
 م��دت زم��ان و عمق کم وقوع زلزله بوده اس��ت. کما اینک��ه در تصاویر مختلف 
می بینیم که بعضا برج های چندین طبقه درهنگام وقوع زلزله تکان می خورند اما 
فرو نمی ریزند. چرا که ترک ها طی دو دهه اخیر در صنعت ساخت و ساز با جدیت 
و کیفیت باال وارد عمل شده اند و این توانایی خود را در پروژه های پیمانکاری در 

اروپا و حتی ایران در زمان ساخت پروژه مسکن مهر، به رخ کشیدند.
اگ��ر عکس های هوایی تخریب در مناطق زلزله زده را مش��اهده  کنید 
به خوبی از نقش��ه کش��ی و ساخت و س��از اصولی و مهندسی شده چینش 
 س��اختمان ها می توان داشتن یک برنامه مشخص و مدون را مشاهده کرد 
به گونه ای که از هر طرف دسترس��ی و امداد رس��انی به ساختمان ها میسر 

است و مسیرهای تردد وسایل نقلیه به خوبی در نظر گرفته شده اند.
درهمین یک فقره کمی به باالی ش��هر و پایین ش��هر تهران نگاه کنید. 
 در مناطقی همچون فرش��ته تهران س��اختمان ها و برج های مسکونی را با 
کوچه ها و خیابان های تنگ و باریک مش��اهده می کنید. این ساختمان ها 
با چه مجوز و اس��تانداری س��ربه فلک کش��یده اند؟!. در جنوب تهران بافت 
 فرس��وده به گونه ای درهم تنیده اس��ت که با کوچکترین تکانی درهم فرو 
می ریزد به گونه ای که دسترسی به خانه های انتهایی یک کوچه یا خیابان 

به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود!.
امروز کش��ورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی به همزیس��تی مسالمت 
آمیز با زلزله دست یافته اند و با زلزله هایی به مراتب شدیدتر از زلزله اخیر 
در ای��ران و ترکیه مردم به کار روزمره خ��ود ادامه می دهند. پس می توان 
پیش��گیری کرد به ش��رط آنکه مدیریت فنی و کیفی در این حوزه اصولی و 
با اس��تاندارد دنبال شود و مالک های شهرسازی صرفاً بر پایه درآمدزایی یا 

امیال سیاسی دنبال نشود.

خبرسرمقاله

حمیدرضا عسگری
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رئیس سازمان ثبت احوال کشور از صدور یک روزه 
شناس��نامه های جدید در میز خدمت این سازمان طی 

ایام دهه فجر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاش��م کارگر در حاشیه 
بازدی��د از میز خدمت س��ازمان ثبت اح��وال که در این 
س��ازمان در خیاب��ان امام خمینی )ره( برپا ش��د، درباره 
ض��رورت تعوی��ض شناس��نامه های قدیمی نی��ز افزود: 
تعویض شناسنامه ها یکی از برنامه های کشور بوده و همه 
هموطنان باید شناسنامه های چاپی جدید دریافت کنند.

وی خاطرنش��ان ک��رد: برای جلوگی��ری از جعل و 
همچنین پایگاه های هویتی ثبت احوال شناسنامه های 
جدید را با دقت بیش��تری ص��ادر می کنند و با تعویض 
شناس��نامه ها این پایگاه ها از غنای بیش��تری برخوردار 
می ش��وند و س��رویس های جدید را بهتر ارائه می کنند. 
این موارد لزوم تعویض شناسنامه ها را مورد تاکید قرار 

می دهد.
وی در خص��وص صدور کارت ملی هوش��مند نیز 
گفت: درخواس��ت های صدور کارت ملی پس از اخذ در 
مرحله بعد برای چاپ ارس��ال می شود و نهایتاً از طریق 
پست به دست افراد می رسد اما در میز خدمت مراحل 
درخواست با سرعت بیشتری انجام می شود و به تبع آن 

زمان نهایی نیز کوتاه تر می شود.

کارگ��ر بیان داش��ت: در راس��تای خدم��ت روزانه 
س��ازمان ثبت احوال ب��ه مناس��بت های گوناگون نیاز 
اف��رادی که عجله بیش��تری دارند فراهم می ش��ود. به 
همی��ن بهانه و برای تعویض شناس��نامه های قدیمی و 
سایر نیازهای هویتی با برپایی میز خدمت، شناسنامه ها 

به صورت یک روزه صادر می شود.
وی ادام��ه داد: این خدمت در برخی اس��تان ها که 
این نوع درخواس��ت ها در آنها زیاد بود، انجام می شود. 
در تهران نیز این میز خدمت تا پایان بهمن ماه اجرایی 

خواهد شد.
کارگ��ر گف��ت: در ارائ��ه خدمت در می��ز خدمت 
شناسنامه ها یک روزه و در همین محل صادر و تحویل 
متقاضیان می شود. خدماتی همچون تعویض شناسنامه، 
مش��اوره های مربوط ب��ه مدارک هویت��ی و موضوعات 

مربوط به کارت ملی نیز انجام می شود.

رئیسسازمانثبتاحوالکشورخبرداد؛

صدوریکروزهشناسنامههایجدیدتاپایانبهمن

اینترنت معجزه نیست، 
یک ابزار است

وزارت امور خارجه:

حال دانشجویان ایرانی ساکن در مناطق 
زلزله زده ترکیه، خوب است
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دربرخی س��ایت های مرتبط با سنجش اینترنت در میان کشورهای جهان، 
نمودارهایی از نوسان و سرعت اینترنت در ترکیه و مناطق زلزله زده این کشور 
منتش��ر شد که نش��ان از حفظ و تداوم س��رعت اینترنت علیرغم تخریب ها و 

ویرانی های گسترده داشت.
جالب تر اینجاس��ت که در اخبار مختلف رس��می و در شبکه های مجازی 
چندی��ن مورد را مش��اهده کردیم که اف��راد و خانواده های گرفت��ار زیر آوار با 
اس��تفاده از همین اینترنت توانستند موقعیت مکانی و وضعیت سالمت خود را 
برای دیگران و یا نیروهای امدادرسان ارسال کنند و جان خود را نجات دهند.

برخی این مسئله را به معجزه اینترنت تعبیر کردند؛ درحالی که این معجزه 
نیس��ت. بلکه یک کارایی و پتانس��یل برای ابزاری به نام اینترنت است که بشر 

امروز می تواند از آن در عرصه های مختلف زندگی خود از آن بهره ببرد.
حال تصور کنید که اینترنت در مناطق زلزله زده ترکیه قطع بود، چند نفر 
نا امیدانه منتظر مرگ می شدند تا بلکه زیر آور کسی آنها را پیدا کند. البته این 
مسئله باز می گردد به نوع نگاه مدیران اجرایی کشورها که اساساً بهره گیری از 
این ابزار را مفید بدانند و آن را در گسترده زندگی افراد جامعه مهیا سازند؛ یا آن 

را عاملی مخرب تلقی کنند و از هر سو در صدد محدودسازی آن برآیند.

 ش��انزدهمین نمایش��گاه گردش��گری و صنایع دس��تی با مشارکت 370 ش��رکت از کش��ورهای ژاپن، قطر، مالزی، روس��یه، اندونزی، هند، 
ونزوئال، تاجیکستان، قزاقستان و ... در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تا 21 بهمن ماه دایر است.
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سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:
آغاز مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان
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 پویش جدید وزارت بهداشت برای غربالگری
 و درمان رایگان »سل«

ارزیابی ایالن ماسک درباره خطر 
بروز جنگ جهانی سوم

ایالن ماسک، کارآفرین میلیاردر آمریکایی بیان کرد، 
اکثر مردم حتی از اینکه یک جنگ جهانی جدید ممکن 
است به زودی در بگیرد بی اطالعند.این در حالی است که، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز زنگ خطر را درباره 
ریس��ک بروز یک فاجعه جهانی به صدا در آورد.گوترش 
گفت، نگران است که بش��ریت "با چشمانی باز در حال 
 رفتن به سمت یک جنگ گسترده تر" بوده و خواستار حفظ 

صلح شد.

 بورل: ممنوعیت رسانه های روسی
 در اروپا، آزادی بیان است!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تعریف 
جدیدی از آزادی بیان، مدعی شد که ممنوعیت پخش 
رسانه های روسی در کشورهای اروپایی، همان دفاع از 
آزادی بیان است.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، بورل 
طی س��خنرانی در همایش مبارزه با انتشار اطالعات 
نادرس��ت ادعا ک��رد: »با ای��ن کار )ممنوعیت پخش 
رس��انه های روس��ی در اروپا(، ما به آزادی بیان حمله 

نمی کنیم، بلکه از آزادی بیان دفاع می کنیم!«

 نجات جان یک دختر بچه در دیاربکر، ترکیه از ساختمانی که پس 
از زلزله فرو ریخت

        مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

استفاده از توانمندی ها  و 
ظرفیت های داخلی در راستای 

 تحقق ا قتصا د مقا و متی
 سرلو حه کار شرکت  ا ست

اهواز-محمدي
مدیرعام��ل و رئیس هی��ات مدیره 
ش��رکت مل��ی حف��اری ای��ران تصریح 
کرد:استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های 
داخلی در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی سرلوحه کار این شرکت است.

دکتر حمید رضا گلپایگانی،  توضیح داد:این 
رویداد مهم اقتصادی که پس از نمایشگاه   
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
تهران بزرگترین  رویداد نمایش��گاهی در 

صنعت  نفت کشور است.

 
با حضور وزیر کشور و استاندار مازندران؛

سامانه پایش تصویری 
۵۵۰ نقطه مازندران به 

بهره برداری رسید
  ساری-رقیه سامع

در پنجمی��ن روز از دهه فجر با 
حض��ور احمد وحیدی وزیر کش��ور 
س��امانه پایش تصویری ۵۵۰ نقطه 
ش��هری و ج��اده ای مازن��دران در 
مح��ل اتاق وضعیت ش��ورای تامین 
 استانداری در ساری به بهره برداری 
رس��ید.  س��امانه پای��ش تصوی��ری 
گ��ذاری  س��رمایه  ب��ا   مازن��دران 
میلی��ون   ۴۰۰ و  میلی��ارد   ۴۰۶
 توم��ان ب��ه بهره ب��رداری رس��یده 
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