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خداحافظی با دفترچههای کاغذی
بیمه ظرف  ۳،۲ماه آینده

معاون بیمه ای تامین اجتماعی با بیان اینکه طرح حذف دفترچه بیمه کلید خورده اســت افزود :ظرف دو ســه ماه آینده همه با دفترچه
کاغذی خداحافظی می کنند،بحث حذف دفترچه در مراکز ملکی به صورت صد در صدی انجام و در هفت استان برای طرف های قرارداد
به صورت آزمایشی انجام شده است و به سرعت عمومی خواهد شد.

...
اخبار

با دستورالعمل جدید ستاد کل نیروهای
مسلح و تعیین بودجه مستقل

وضعیت محیط بانان سامان می یابد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشــاره به ابالغ
دستورالعمل جدید ستاد کل نیروهای مسلح و تعیین یک
ردیــف بودجه مستقل اظهار کــرد :با دریافت این بودجه
مستقل حق و حقوق محیط بانان را می گیریم .جمشید
محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن
تشریح دستورالعمل جدیدی که از سوی ستادکل نیروهای
مسلح به این یگان ابالغ شده است ،به فارس گفت :بر طبق
این دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست همانند دیگر
یگان های دارای ردیف بودجه مستقل می شود .وی با تاکید
بر این که این ابالغ ارزشمند به دلیل عنایت و توجه ویژه
مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح به ویژه محیط بانان
اتفاق افتاد ،خاطر نشان کرد :یگان حفاظت محیط زیست
از این پس هر برنامه حفاظتی را که نیاز مالی داشته باشد
با این ردیف بودجه حل خواهد کرد.محبت خانی اظهار
کرد :با همراهی همکاران در ستاد یگان حفاظت محیط
زیست سعی خواهیم کرد از فرصت به وجود آمده برای حل
معضالت این حوزه بیشترین بهره را ببریم .وی افــزود :با
برنامه های دقیق و کارشناسی می توان حق و حقوق محیط
بانان را که سال ها پایمال شده بود بازپس گیریم.

وزیر بهداشت :برخی دختران شین آبادی
 50بار با تعرفه دولتی عمل شده اند

...

رسانه ها
قفل شدن در آمبوالنس جان نوزاد را گرفت
قفل شــدن در یــک آمبوالنس جــان یــک ن ــوزاد دو ماهه
هندوستانی را گرفت .این نوزاد که از دهلی به رای پور در
شرق هندوستان برای انجام عمل جراحی منتقل شده
بود ،در مقابل بیمارستان در اثر خفگی داخل آمبوالنس
جان باخت .درخواست والدین این نوزاد برای شکستن
شیشههای آمبوالنس توسط گروه اورژانس پزشکی رد شد
و آن ها پس از گذشت  2ساعت جنازه کودک خود را تحویل
گرفتند .بنا به ادعای پدر نوزاد ،عوامل اورژانس به او گفتند
این خودرو جزو اموال دولتی است و آن ها نمی توانند شیشه
های آن را بشکنند .گفته می شود والدین کودک طی این
دو ساعت تمام تالش خود را برای باز کردن در آمبوالنس از
جمله کمک گرفتن از یک مکانیک نیز انجام دادند.

گرفتار شدن عابر پیاده در آسفالت داغ

ویدئویی که به تازگی منتشر شده ،لحظه گرفتار شدن یک
عابر پیاده روی آسفالت داغ را در یکی از خیابان های شهر
" نانیانگ" استان هنان واقع در مرکز چین به تصویر می
کشد .در این ویدئو مشاهده می شود هنگامی که این مرد
جوانقصدداشتازعرضخیابانعبورکندناگهاندروسط
خیابان گرفتار می شود و رانندگان عبوری که متوجه این
موضوع شدهاند با احتیاط از کنار او عبور می کنند .گرمای
شدید هوا و در نتیجه ذوب شدن آسفالت موجب بروز این
اتفاق برای این عابر پیاده شد .گفته میشود در 4جوالی روز
حادثه دمای هوا  37درجه سانتی گراد بوده است.

از میان خبر ها

نظارت برسرویس های دانشآموزی هوشمند می شود



وزیر بهداشت با اشاره به اعتراض دختران شین آبادی به
روند درمــان شان گفت :این افــراد درگیر حادثه غمباری
شده اند که عوارض بسیاری به همراه دارد و برای کاهش
آن برخی بیش از  50بار با تعرفه دولتی عمل جراحی شده
اند .به گزارش ایرنا ،سید «حسین قاضی زاده هاشمی» وزیر
بهداشت روز پنج شنبه در جریان مراسم افتتاح بیمارستان
 96تخت خوابی برکت شهید ستاری شهرستان در جمع
خبرنگارانتوضیحداد:حادثهآتشسوزیعوارضسوختگی
بسیاری به همراه دارد که نه فقط در داخل کشور بلکه در
هیچ جای جهان قابلیت بازگشت به حالت اول را ندارد.
قاضی زاده هاشمی از خانواده این دختران خواست با
اعتمادبهپزشکانیکهتاکنوندررونددرماناینافرادحضور
داشته اند کار درمان را به افراد متخصص داخلی بسپارند.
وی بیان کرد :برخی از خانواده های این دختران درخواست
اعزام به خارج از کشور را دارند که اعضای شورای پزشکی
این کار را به صالح نمی دانند .وزیر بهداشت افزود:درمان
ایــن افــراد به خدمات متعددی نیاز دارد که در خــارج از
کشور نیز نمی توانند همه این خدمات را دریافت کنند؛ در
صورتی که در داخل تمامی اقدامات الزم قابل اجراست.
وی گفت :برخی بیماران که اصرار به اعزام به خارج از کشور
داشتند از این محل متضرر شده اند بنابر این باید به امکانات
مناسب موجود در کشور اعتماد کرد .این خبر حاکی است،
آتشسوزی در مدرسه دخترانه روستای شینآباد از توابع
پیرانشهر به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی  ۱۵آذر ۱۳۹۱
رخ داد که  ۲۹دانشآموز دختر دچار سوختگی شدند و دو
دانش آموز جان خود را از دست دادند.

...

با آغاز به کار سراسری سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی وعده داده شد

دانش پور-خبرهاینگرانکنندهدربارهبروز
برخی حوادث برای سرویس های مدارس به
واسطه بی تجربگی یا بی مسئولیتی برخی از
رانندگان که وظیفه جابه جایی دانش آموزان
را به عهده دارند ،چند سالی است که باعث
عمیق تر شدن نگرانی والدین دانش آموزان
شده است .تا به آن حد که سال قبل اعضای
شــورای شهر تهران از شهرداری و دستگاه
های متولی خواستند وضعیت سرویس های
مدارس سامان دهی شود .کم نیستند تعداد
والدینی که با توجه به نبود شناخت کافی از
رانندگان سرویس مدارس فرزندان خود ،بی
نظمی آن ها ،رانندگی های نامناسب و  ...تا
برگشت دانش آموز از مدرسه نگران هستند و
بارها هم این دغدغه ها را به مسئوالن انتقال
داده اند .شاید همین نگرانی ها بود که باعث
شد شهرداری ،سازمان تاکسیرانی و وزارت
کشور به فکر سامان دهی سرویس مدارس
بیفتند و هوشمندسازی سرویس مدارس
را در دستور کار قرار دهند .به نحوی که به
گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شــهــری ،بــا استفاده از هوشمند ساختن
حملونقل دانشآموزی یا سامانه سپند از
اواسط مرداد و با استفاده از تکنولوژیهای
نوین و بر خط ،حملونقل دانـشآمــوزی با
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کیفیت تر و امنتر از گذشته به اجرا در می آید
و نظارت بر سرویس های مدارس هوشمند
می شــود .مرتضی ضامنی با بیان ایــن که
سامانه تهیه شده در برخی شهرهای کشور
مراحل تست خــود را با موفقیت پشت سر
گذاشته است گفت :با همکاری سازمانهای
متولی این سامانه از سال جدید تحصیلی به
اجرا گذاشته میشود.
▪اجرا در سراسرکشور

دربـــاره ایــن مــوضــوع مدیرکل دفتر حمل
و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با اعالم
این که سامانه پایش ناوگان حمل و نقل دانش
آموزی (سپند) برای سال تحصیلی جدید از
اواسط مرداد به صورت سراسری شروع به
کار میکند از بازنگری دستورالعمل سرویس
مدارس طی یک سال و نیم گذشته با کمک
وزارت آمــوزش و پــرورش خبر داد و افــزود:
تمام فعالیتهای مربوط به این سامانه اعم
از مشخصات راننده ،مسیر دانش آموزان،
اطالعات شرکتهای حمل و نقلی فعال در
این حوزه و ...ثبت می شود .مرضیه حصاری
ادامــه داد :دستورالعملهای الزم درایــن
بــاره به مراجع مربوط مانند شهردار یها

...
وکالت



آب لیموگیری دستی باید در حضور مشتری
انجام شود

و آمــوزش و پــرورش ابــاغ شــده و آمــوزش و
پــرورش نیز آن را به ادارات کل خود ابالغ
کرده است .وی گفت :تا قبل از آغاز به کار این
سامانه دورههای آموزشی برگزار شده تا نحوه
استفاده از این سامانه آموزش داده شود.
▪ فقط مجوز دارها فعالیت می کنند

به گفته حصاری ،در دستورالعمل جدید
سرویس حمل و نقل دانشآموزی اشخاص
حقیقی بــه صــورت منفرد امــکــان ورود به
سامانه را ندارند و حتما باید از طریق شرکت
اقــدام شود .یعنی باید شرکتهای حمل و
نقلی مسئولیت سرویس مدارس را برعهده
گیرند که مجوزشان را از شهردار یها یا
سازمانهای راهداری دریافت کرده باشند
و چنان چه رانندهای با مشکل مواجه شود،
شرکت باید راننده دیگری را جایگزین کند.
▪مراقب همراه در ون و اتوبوس

همچنین باید برای سرویس مدارس مقطع
دبستان کــه ون یــا اتــوبــوس اســت مراقب
تعیین شود و این اقدامات باید توسط خود
شــرکــت صـــورت گــیــرد .وی همچنین به
حــوادث سرویسهای دانــش آمــوزی اشاره
و خاطرنشان کــرد :در خصوص تصادفات

...

بهداشت



سرویسهای دانــشآمــوزی مشخص شد
که نیاز به دستورالعملی از سوی کمیسیون
ایمنی را ههــاســت تا شاهد حــوادث ناگوار
در این زمینه نباشیم .آغاز به کار سراسری
سامانه سپند در حالی است که مدیرعامل
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری کرمانشاه هفته پیش از راهاندازی
ســامــانــه سپند بــه مــنــظــور پــایــش نــاوگــان
دانشآموزی در این استان خبرداد .سجاد
سلیمانی با اشــاره به ابــاغ دستورالعمل
جــدیــد آیــیـننــامــه اجــرایــی ایـــاب و ذهــاب
دان ـشآمــوزان از سوی وزارت کشور اعالم

...

دانشگاه



کرد :پیمانکاران ،مدیران مدارس ،رانندگان
تاکسی و دانشآموزان باید برای دسترسی
آسا نتر ،اطالعات خود را در سامانه پایش
ناوگان دانشآموزی به آدرس irtusepand.
 irوارد کنند .دانشآموزان هم میتوانند از
نیمه دوم شهریور در این سامانه ثبتنام کنند.
مدیرعاملسازمانتاکسیرانیکرمانشاهبیان
کرد :در سامانه سپند رانندگان میتوانند
مسیرها و محلهای مد نظر خود را انتخاب
کنند و خانواد هها هم با نصب نرم افــزار در
تلفن همراه خود میتوانند از ساعت رفت و
برگشت فرزند خود اطالع یابند .

...

فرهنگیان

آزمون وکالت امسال  9آذر
برگزار میشود

فعالیت یک دندان پزشک به ازای
هر  2500نفر جمعیت در کشور

تقاضای  ۴۰۰ردیف هیئت علمی
برای دانشگاه فرهنگیان

قسط اول پاداش پایان خدمت
فرهنگیان پرداخت شد

زمان ثبتنام آزمــون کارآموزی وکالت سال ۹۷
نیمه اول مهر و زمان برگزاری آزمون  9آذر امسال
است .به گزارش فارس ،در آخرین جلسه شورای
اجــرایــی اتحادیه ســراســری کانو نهای وکالی
دادگستریایران،اسکودامسائلیهمچون گزارش
وضعیت مالی اتحادیه و بررسی برخی اصالحات و
پیشنهادات در این زمینه ،بررسی پیشنهاد بیمه
وکالت و تعیین کمیته پیگیری ،مقدمات آزمون و
بررسی مفاد آگهی آزمون وکالت سال 97و  ...بحث
و تبادل نظر شد .بر این اساس  زمان ثبتنام آزمون
کارآموزی وکالت سال  97نیمه اول مهر و زمان
برگزاری آزمون  9آذر امسال است.

رئیس دانشکده دنــدان پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان با اشاره به عالقه مندی  ۶۰درصد
شرکتکنندگانکنکوربهرشتههایدندانپزشکی
و داروســـازی ،گفت :به ازای هر  ۲۵۰۰نفر یک
دندان پزشک وجود دارد .به گزارش فارس ،خادمی
با بیان این که تنها  12درصد هزینههای دندان
پزشکی در بیمههای تکمیلی پرداخت میشود،
اظهار کرد :نبود پوشش بیمهای قوی در حوزه دندان
پزشکی مراجعه مردم برای درمان را تحت تاثیر قرار
داده است .امسال تعرفههای دندان پزشکی 2.5
درصد افزایش داشته است و دندان پزشکان عالقه
مند به افزایش تعرفه بیش از این نیستند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان این که سرمایه
اصلی دانشگاه اعضای هیئت علمی به ویژه معلمان
نسل تخته و گچ که به سمت استادی رسیده اند،
هستند ،گفت :برای امسال تقاضای  ۴۰۰ردیف
هیئت علمی کردیم .حسین خنیفر در خصوص
وضعیت هیئت علمی شدن استادان این دانشگاه،
اظهار کرد :هم اکنون  700عضو هیئت علمی و دو
هزار استاد حقالتدریس داریم .وی افزود  :معتقدم
بهترین اعضای هیئت علمی کسانی هستند که
معلم بوده و بعد دکترا گرفتهاند و اگر بتوانیم از بین
معلمان تحصیلکرده برای هیئت علمی دانشگاه
فرهنگیان استفاده کنیم ،برد کردهایم.

مــعــاون مدیریت و پشتیبانی وزارت آم ــوزش و
پرورش از پرداخت قسط اول پاداش پایان خدمت
فرهنگیان خبر داد .بنابرخبر تسنیم ،اللهیار
ترکمن با اشاره به توافقهایی که با سازمان برنامه
و بودجه و خزانهداری کل کشور برای پرداخت
پــاداش پایان خدمت فرهنگیان شده بود گفت:
پرداخت این پاداشها در سه قسط و در ماههای تیر،
مرداد و شهریور توافق شده بود که با همکاری خوب
خزانهداری کل کشور ،با وجودی که چهارشنبه
گذشته زمان پرداخت حقوق کارمندان بود ،مبلغ
 1217میلیارد تومان بابت قسط اول پاداش پایان
خدمت فرهنگیان پرداخت شد.

آیا پرداخت ارز مسافرتی به نرخ دولتی پایان مییابد؟
گروه اجتماعی -در حالی که شنید هها حاکی از آن
است که بانک مرکزی در حال بازنگری در پرداخت
ارز مسافرتی براساس نرخ توافقی بــازار ثانویه ارزی
اســت ،روز پنج شنبه گذشته نامه ای با سربرگ بانک
سامان به روسای کلیه شعب این بانک با موضوع "تعلیق
فروش ارز مسافرتی تا اطالع ثانوی" و ممنوعیت فروش
ارز مسافرتی از  30تیر جاری در شبکه های اجتماعی
منتشر شده بود ،یک مقام مسئول در روابط عمومی بانک
سامان در گفتوگو با اقتصاد آنالین این توقف فروش ارز
مسافرتی را تکذیب و اعالم کرد :روز شنبه در شعب بانک
به متقاضیان ،بر اساس ضوابطی که پیش از این اعالم
شده بود ،ارز مسافرتی پرداخت خواهد شد .به گزارش
این سایت ،هیچ گونه تصمیمی در زمینه لغو پرداخت
ارز مسافرتی ابالغ نشده است و نامهای جعلی مبنی بر
توقف پرداخت ارز مسافرتی در شبکههای اجتماعی
در حال انتشار است.این در حالی است که به گزارش
فارس ،ارز مسافرتی با سهمیه  500یورو برای مسافرت
به کشورهای همسایه و سهمیه  1000یورو برای سفر
به کشورهای دور ،از همان ابتدا با چالشها و مسائلی
مواجه شد .کار به جایی رسید که برخی آژانسهای
مسافرتی تبلیغات مسافرت مجانی به کشورهای خارجی

را میکردند؛ با این قید که مسافر ارز را به قیمت رسمی
به آژانس بفروشد .تفاوت شدید قیمت ارز رسمی و نرخ
غیررسمی بازار چنین رانت بزرگی را برای مسافرتهای
خارجی به وجــود آورد.مــدتــی پیش سیاستگذاران
ارزی و تجاری کشور با بازنگری در سیاست ارزی خود،
کاالهای وارداتی را به  4گروه تقسیم کردند که براساس
آن گروه اول و دوم که شامل کاالهای اساسی ،واسطهای
و سرمایهای است مشمول ارز رسمی شدند و همچنین
گروه سوم کاالیی باید تقاضای ارز خود را از بازار ثانویه که
نرخ به صورت توافقی تعیین میشود ،تامین خواهد کرد.
در ادامه اصالح سیاستهای ارزی ،خبرها حکایت از
تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست ارز مسافرتی دارد.
گفته میشود به زودی تامین ارز مسافرتی براساس نرخ
رسمی بازار ثانویه انجام خواهد شد .این سیاست پس
از نهایی شدن سازوکار آن ،اعالم می شود.همچنین به
گزارش مهر ،اگرچه اخبار ضد و نقیضی درباره توقف
و ارائه ارز مسافرتی از اول مرداد منتشر شده ،اما هنوز
بانک مرکزی واکنشی به این موضوع نداشته است .این
در حالی است که بر اساس نامه نگاری برخی بانک ها
با شعب خود ،اختصاص ارز مسافرتی از ٣٠تیر متوقف
خواهد شد.

قاضی عسکر :مناسک حج نباید به دلیل سیاسی تعطیل شود
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت :برخی با فتنه
انگیزی و طرح مسائل نادرست سعی در خدشه دار کردن
نگاه مردم به حج را دارنــد در حالی که این آیین نباید با
بروز یک مشکل در روابط سیاسی تعطیل شود .به گزارش
ایرنا ،حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر دیروز جمعه
در سخنرانی پیش از خطبه نماز سیاسی عبادی این هفته
تهرانبابرشمردناهمیتحجازنگاهخدا،رسولخدا(ص)
و ائمه اطهار(ع) افــزود :برخی هنوز همان مسیر غلط را
ادامه می دهند و با فتنه انگیزی و طرح مسائل نادرست،
می خواهند مناسک حج را یک عمل ساده تلقی کنند.
وی ادامه داد :آنان می گفتند «برای چه پول های مان را
بدهیم ،آن جا مصرف کنند» بیان این جمالت به این دلیل
است که آنان اهمیت حج را نمی دانند در حالی که حضرت
علی (ع) درباره حج وصیت می کند «مواظب باشید خانه

خدا تنها نماند که اگر خانه خدا را تنها بگذارید خدا به
شما مهلت نمی دهد» و عذاب نازل می کند .ویافــزود:
نمی شود به حج ساده نگاه کرد و با مشکلی که در روابط
سیاسی به وجــود می آیــد ،فکر کنیم حج را باید تعطیل
کرد؛ ظرفیت های حج به قدری باالست که اگر ما آن را
تعطیل کنیم ،دیگران هم علیه ما از آن بهره می برند .وی
تاکید کرد :حج می تواند برادری دینی را در داخل کشور
و نیز بیرون مرزها افزایش دهد که یکی دیگر از ظرفیت
های حج به شمار می رود.بنابراین گــزارش ،نخستین
گــروه زائــران خانه خدا  27تیر از فرودگاه بین المللی
امــام خمینی (ره) عــازم سرزمین وحی شدند؛ عملیات
اعزام و بازگشت حجاج ایرانی تا  22شهریور ادامه دارد.
امسال حدود 86هزار زائر ایرانی در قالب 583کاروان در
مناسک حج ابراهیمی شرکت می کنند.

وعده اختصاصاعتبار 35میلیارد تومانی به فلک االفالک
دانش پور -ترک های فلک االفالک و نبود اعتبار برای
استحکام بخشی این شاهکار معماری ،مدت هاست که
سوژه بسیاری از رسانه ها و گزارش هاست و به نظر می
رسد هیچ کس هم در البه الی تمام هشدارها  ،حواسش
به ایــن معماری زیبا نیست  .امــا شاید بازدید رئیس
سازمان گردشگری ،میراث فرهنگی و صنایع دستی از
قلعه فلک االفالک و وعده اختصاص اعتبار 35میلیارد
تومانی کورسوی امیدی باشد بــرای رفع بالیایی که
ممکن است بیشتر از این بر سر این بنای آجری مربوط به
دوره ساسانی بیاید.علیاصغر مونسان که روز پنج شنبه
از این بنای تاریخی زیبا بازدید کرد ضمن آن که اذعان
کرد مجموعه بینظیر فلک االفــاک و محیط اطراف
آن میتواند یک جاذبه بسیار دیدنی برای گردشگران
باشد ،گفت :افزایش اعتبار اختصا صیافته به قلعه
فلکاالفالکبه35میلیاردتوماننویدبخشاینموضوع
است که طی یک تا دو سال آینده این اثر به مجموعهای
بینظیر برای حضور گردشگران تبدیل خواهد شد.
▪ثبت جهانی فلک االفالک در سال 98

معاون رئیسجمهوری اضافه کرد :با توجه به این که
سپاه قــول داده اســت در نیمه اول ســال  98قلعه را
بهطور کامل تخلیه کند اگر این اتفاق تا اواخر سال 97
صورت گیرد ،ما این قول را می دهیم که پرونده ثبت
جهانی قلعه فلکاالفالک برای سال  98مطرح شود،
این اتفاق در صورتی عملی می شود که همه دستگاهها
برای آزادسازی حریم این اثر کمک و همراهی الزم را
داشته باشند .مونسان ادامه داد :خوشبختانه ایمن
سازی و استحکام بخشی مجموعه فلکاالفالک بهطور
مداوم انجام میشود و با تهیه پرونده ثبت جهانی این
اثــر شاهد رشــد و رونــق گردشگری استان لرستان و
شهر خرمآباد خواهیم بود.وعده شیرین رئیس سازمان
میراث فرهنگی درحالی است که بارها گفته شد طرح
استحکا مبخشی فلک االف ــاک بــا مشکالت جدی

درزمینه تخصیص اعتبار مواجه است .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری لرستان در آخرین
اظهارات خود درباره این موضوع اظهار کرد :متاسفانه
به دلیل نبود اعتبار طرح استحکامبخشی در نطفه خفه
و رهاشده است  .قاسمی افزود :در این باره پیگیریهایی
در حال انجام داریم و اگر امسال بتوانیم اعتباری بگیریم
کار استحکامبخشی قلعه را آغاز میکنیم و اگر آسیبی به
قلعه واردشده ،ترمیم میکنیم .وی در واکنش به اخبار و
تصاویر منتشرشده در رسانهها درزمینه ترک برداشتن
دیــوارهــای فلک االفــاک ،معتقد است که نمیتوان
بهطورقطع گفت که قلعه «تــرک برداشته اســت» اما
نیازمند تعمیر ،مرمت و به سازی است  .به گفته مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری لرستان
مرمت قلعه  ۱۵میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی یادآور
شد :قلعه فلک االفالک سازهای است که مربوط به دو
هزار سال پیش بوده و در دوره قاجاریه یک بازسازی و
مرمتی در آن صورت گرفته است ،االن از زمان مرمت
جدی آن  ۳۰۰سال میگذرد؛ بنابراین قطعا یکسری
ایرادات جدی دارد .وی با تایید این که ترکهای مویی
در برجهای جلویی قلعه فلک االفالک وجود دارد ،ادامه
داد :قلعه ساسانی ساالنه نیازمند مرمت مستمر است و
این اقدام نیز نیازمند اعتبار است تا راجع به اصالح و
مرمت مستمر آن اقدام کنیم.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،
گفت :مردم آب لیمو و آب غوره های بطری شده و آبگیری
شده به روش دستی را به صورت آماده خریداری نکنند،
بلکه بر انجام پروسه آبگیری در حضور خودشان اصرار
کنند .به گــزارش ایلنا ،وی درخصوص نظارت بر تولید
محصوالت غذایی سنتی اظهار کرد :برخی محصوالت
مانند لبنیات ،آب لیمو ،روغن و رب در دو نوع صنعتی و
سنتی تولید می شوند و از آن جاکه محصوالت سنتی مانند
تولیدات صنعتی و کارخانه ای دارای استاندارد و تاییدیه
بهداشتی نیستند و به صورت دستی تولید می شوند ،باید
بعد از تولید ،تحت نظارت های بهداشتی قرار گیرند .وی با
بیان این که وزارت بهداشت بر فراورده های سنتی نظارت
دارد ،خاطرنشان کرد :در زمینه کنترل محصوالت لبنی
سنتی ،دستورالعملی در حال تدوین است که به زودی
ابــاغ خواهد شد و براساس آن با کمک اتحادیه های
مربوط ،ضوابط کنترل بهداشتی بر محصوالت لبنی اجرا
خواهد شد .فرهادی درخصوص روغن کشی هایی که به
روش دستی انجام می شود ،اظهارکرد :براساس باوری
که بین مردم مبنی بر مقوی بودن محصوالت غذایی سنتی
وجــود دارد ،تولید این محصوالت به روش دستی رواج
پیدا کرده است ،در باره تهیه روغن به روش دستی و در
حضور مشتری ،تاکید ما بر این است که مردم از روغن ها و
محصوالت کارخانه ای استفاده کنند ،چراکه سالمت آن
ها تضمین شده تر بوده و تحت کنترل های ویژه و در شرایط
استاندارد قرار دارد.

درد دل های «کوثر» ،دختری از شهر زلزله
زده سر پل ذهاب

عبدالهی  -فروردین امسال با «کوثر» و خانواده اش آشنا
شدیم ،خانواده ای از دیار مردم مهربان و غیور سرپل ذهاب.
در سفری که همراه با گروه رسانه ای استان خراسان رضوی
به کرمانشاه داشتیم ،تالش کردیم صدای آن ها باشیم و
مشکالتشان را به گوش مردم و البته مسئوالن برسانیم.
این مختصر کــاری بود که تــوان انجامش را داشتیم و به
لطف خدا در انجامش کوتاهی نکردیم .نوشتیم و گفتیم
که باید به فکر گرمای سوزانی که در راه است بود و فکری
کرد تا دمای باالی  50درجه این منطقه ،مشکالت زندگی
در کانکس را دو چندان نکند .حدود  5ماه از آن سفر می
گذرد و مردم زلزله غرب کشور هنوز با مشکالت عدیده
ای مواجه اند .مشکالتی که «کوثر» را بر آن داشت تا در
تماس با ما ،درخواست کند نوشته هایش را منتشر کنیم،
تا هموطنان از یاد نبرند که هنوز ،زلزله زدگان کرمانشاه
چشم به یاری آن ها دارند:به نام خدا ،به نام زیبایی شهرم،
به نام ویرانی شهرم ،شهر سر پل ذهاب .یکی از شهرهای
تاریخی کرمانشاه سرپل نام دارد .سرپل بعد از  8سال
جنگ در حال پیشرفت بود که زلزله ای شدیدآن را ویران
کرد .بله زلزله  7/3ریشتری که روز یک شنبه  21آبان
ساعت 21:47اتفاق افتاد و خیلی خرابی به وجود آورد.
شهر عزیزم ویــران شد و هــزار نفر از همشهری هایم را
ازدست دادم .درحال درس خواندن بودم که پیش لرزهای
آمد .من آن را احساس کردم و به خانواده ام گفتم که به
بیرون برویم اما قانع نشدند .خیلی نگذشت که زلزله7/3
ریشتری آمد .من آشفته بودم وقتی مادرم را دیدم که زیر
دیوار مانده است و پدرم که کمک می خواهد اما کسی
نبود که کمکی کند .خواهرکوچکم هم از شدت ترس گریه
می کرد .تمام سر و صورت خودم هم زخمی شده بود .اما
خواستم کاری بکنم .در خانه قفل شده بود ،با چکش شروع
کردم به خراب کردن در ،که حداقل بتوانیم از خانه بیرون
بیاییم .خیلی گذشت تا بیرون آمدیم .مادرم نمی توانست
راه برود و من او را کول کردم .مردم همه وحشت زده بودند
و تا صبح از ترس به خود می پیچیدند ،پشت سر هم زلزله
می آمد .شب خیلی سردی بود ،طوری بودکه پوست بدن
ها بی حس شده بود .صبح به بهانه دیدن دوستانم به خانه
برگشتم ،میخواستم داروهای مادرم را بیاورم ،اگر داروها
را نمی خورد مادرم را از دست می دادم .به طبقه چهارم
رفتم ،وقتی وارد خانه شدم جز دو پتو هیچ چیزی برایمان
نمانده بود 8 .ماه است گرسنگی و بی جا و مکانی را تحمل
می کنیم .بچه ها آرزوی دیدن تلویزیون دارند .پدر من یک
کارگر بود با بینایی خیلی کم ،بعد از مدت ها توانسته بودیم
حداقل وسیله های زندگی را بخریم ،چندسال هم انتظار
کشیدیم تا توانستیم یک خانه نقلی داشته باشیم اما االن
هیچ چیزی از خانه و وسایل مان نمانده است .خانه مان به
یک خانه فلزی تبدیل شده ،روز به روز هوا گرم تر می شود
و حتی نمی توانی  2دقیقه درآن تحمل کنی .درکانکس
ها و محله ها هم هیچ سرگرمی وجود ندارد .امیدوارم این
نوشته من را بخوانید . ...
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