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اگر همچنان رعایت نکنیم ،وضعیت سیاه در پیش است!

جوان چشم آبی «سووشون»
ن فروبست
چشم از جها 

موج بی توجهی به دستورالعملهای بهداشتی شانه به شانه موج کرونا

عکس :علی محمدی  /ایران

ëëجانشــین ســتاد مقابله با کرونا در قزوین  :از بازاریان و صنوف و رانندگان تاکســی گلهمند هستیم که اتفاقاً بیشــترین آمار کرونایی و
نیم
مرگ و میر را در این دو حوزه داشتیم به طوری که هشت نفر از رانندگان تاکسی در اثر ابتال به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند؛
نگاه
ضمن اینکه چند برابر این آمار به بیماری کرونا مبتال شدند
ëëتعداد زیادی از بازاریان و خانواده آنها بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت دادند؛ اما باز شــاهد هســتیم که دو قشر بازار و صنوف و رانندگان
تاکسی کمترین مراعات را در اصول و شیوه نامههای بهداشتی دارند
ëëهجوممسافرانبهگیالندرتعطیالتهفتهگذشته
در همیــن حــال «محمــود قاســمنژاد» معــاون
سیاسی استاندار و رئیس ستاد مقابله با کرونای
گیالن هم به «ایران» گفت :همه مردم میدانند
که در حال حاضر تنها راهکار ما برای کنترل کرونا
و فــرار از آن رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعی،
شســتن دســتها و ضدعفونــی کــردن آنهــا و
ماسک زدن است پس از همه مردم میخواهیم
الاقــل برای حفــظ جان خود و خانوادهشــان این
حداقلهــا را رعایــت کنند .ما در حــال حاضر به
دلیل تحریمهای ظالمانه داروهای کمک کننده
بــه بهبــود بیمــاران کرونایــی را به ســختی تهیه
میکنیــم و خانوادهها اگر کمک کنند ،خودشــان
هم برای تهیه دارو با مشــکل مواجه نمیشوند.
وی گفت متأســفانه هر چه میگــذرد ،میبینیم
درصد رعایت پروتکلها توســط مــردم به دلیل
سهلانگاری و شاید خستگی آنها کاهش مییابد
ولــی مــا بایــد بدانیــم اگــر میخواهیــم کرونــا را
شکســت دهیم نباید خســته شــویم و همه باید
در کنــار کادر درمــان بجنگیــم و بهتریــن ســاح
رعایــت پروتکلها اســت .قاســم نژاد گفــت :در
یکماه گذشــته سیر بیماری کرونا در گیالن روند
صعودی داشته که بی شک نتیجه سفر به استان
ما بوده اســت .در تعطیالت قبلی با وجود همه

فاصله گرفتن کانون درگیریها از مرز اصالندوز

گــروه ایران زمین :فرماندار شهرســتان مرزی اصالندوز گفت :با وجــود ادامه درگیری نظامی بین
نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در نزدیکی خطوط مرزی شمال استان اردبیل ،امنیت
کامل در مرزهای جمهوری اسالمی ایران برقرار است.
به گزارش ایلنا ،سیدعباس مینایی افزود :در مدت درگیری بین نیروهای آذری و ارمنی چند گلوله
جنگی انفجاری ،راکت و الشــه موشک به حوزه استحفاظی شهرستان اصالندوز اصابت کرده که
غالباً در اراضی کشاورزی و مرتعی و هنگام شب بوده و خسارت جانی نداشته است.
او بــا اشــاره بــه برقــراری امنیت کامــل در مرزهای جمهــوری اســامی ایران بخصــوص در حوزه
شهرستان مرزی اصالندوز و آمادگی شبانهروزی مرزبانان کشورمان در این منطقه حساس بیان
کرد :از زمان آغاز درگیری در مرز و اصابت چندین گلوله و راکت جنگی به اراضی ایران ،مقامات
و کارشناسان امنیتی و مرزبانی در محل حاضر شده به بررسی موضوع پرداخته و تذکرات جدی و
سختی به طرفین درگیری دادهاند .فرماندار شهرستان اصالندوز افزود :در جریان اصابت و انفجار
این گلولهها و راکتهای جنگی هیچ شــهروندی آســیب ندیده و خســارت مالی هم زیاد نبوده و
همچنیــن بالفاصله پــس از گزارش واقعه ،محل اصابت با حفظ صحنه و ثبت موضع در اختیار
کارشناسان جنگی ایران قرار گرفته و خسارهای وارده نیز به طور رسمی به طرفین درگیری اعالم
شــد .مینایی با بیان اینکه جهت شــلیک ،نوع ســاح و گلوله شــلیک شــده در بررسی کارشناسی
مشخص شده است ،افزود :گلولهها و راکتهایی که در خاک ایران و در نزدیکی برخی روستاهای
شهرســتان اصالندوز اصابت کرده بود ،خسارت جانی نداشت ولی برخی از آنها موجب تخریب
اراضی کشاورزی منطقه شد .فرماندار اصالندوز با اشاره به اشراف کامل متولیان امر به تحوالت و
درگیری موجود در منطقه گفت :اصابت گلولهها و راکتهای جنگی که ناشی از خطای محاسباتی
و تجهیزات نادقیق بوده ،موجب عذرخواهی مکرر طرفین درگیری از ایران شده است.
مینایــی ادامــه داد :در جریان این درگیری ،مناطق اشــغال شــده جمهوری آذربایجــان در امتداد
مرز ایران در ســاحل شــمالی رود ارس تا نزدیکی ســد خداآفرین و تا خود پل تاریخی معروف به
پل حسرت از دست ارمنیها آزاد شده است و به همین علت ،درگیری از نزدیکی مرزهای حوزه
اســتحفاظی شهرســتان اصالندوز دور شــده ولی در عمق خاک جمهــوری آذربایجان ،همچنان
درگیــری ادامــه دارد و صــدای شــلیک گلولــه و دود ناشــی از آتشبارهای طرفین قابل مشــاهده
است .فرماندار شهرستان مرزی اصالندوز همچنین گفت :پیش از درگیری اخیر ،اراضی آنسوی
رودخانــه مــرزی ارس از حــدود پنج کیلومتری مرزهای شهرســتان اصالنــدوز در کنترل نیروهای
ارمنستان بود ولی با پیشروی نیروهای آذربایجان ،خطوط مرزی کل شهرستان در اختیار نیروهای
آذری قرار گرفته و تماس منظمی بین مرزبانان دو کشور برای هماهنگی دوجانبه و کنترل دقیق
حوادث مرزی جریان دارد .او تأکید کرد :هیچ فرد ،گروه و کشــوری جرأت آســیب زدن به تمامیت
ارضی و مخدوش کردن امنیت در مرزهای ایران را ندارد و همدلی کاملی بین مردم و مســئوالن
در مناطق مرزی برقرار است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد .او اظهار کرد :با توجه به
تعیین و اعالم موضع سیاست خارجی کشورمان از طریق وزارت امور خارجه ،بهترین موضع در
جنگ قرهباغ همان مواضعی اســت که از طریق مقامات رسمی دولتی و سیاست خارجی اعالم
میشود و مسئوالن و مردم منطقه نیز تاکنون در همین راستا اعالم نظر و همراهی کردهاند.

درختان چنار خیابانهای کرج قربانی پروژههای عمرانی شدند
حمیرا حیدریان
نزدیک به  35اصله
خبرنگار
درخــت کهنســال
بلــوار ماهــان کــرج در آســتانه خشــک شــدن و
نابودی است.
رئیــس ســازمان «ســیما ،منظــر و فضای ســبز
شــهری» شــهرداری مرکــز اســتان البــرز در
گفتوگــو بــا «ایــران» ضمــن اعــام ایــن خبر
گفت :متأسفانه بر اثر اجرای عملیات عمرانی
در ضلــع شــمال و جنــوب بلــوار جمهــوری
و ماهــان ایــن درختــان  70ســاله در معــرض
نابودی هستند.
پیمــان بضاعتیپور با بیــان اینکه تاکنون دو بار
عملیــات جدولکشــی وعمرانــی در دو ضلــع
شــمالی و جنوبــی ایــن درختان صــورت گرفته
اســت ،افزود :عملیات جدولبندی و آسفالت
کردن بدون در نظر گرفتن اینکه ریشه درختان
چنار به تناســب گســتره تــاج خود طــول دارند
باعــث شــده تا آســیب جدی بــه ایــن درختان
قدیمی و با ارزش وارد شود.
وی با اشــاره به اینکه ریشــه درختــان به میزان
گســتره تــاج آن دارای طــول در عمــق خــاک
هســتند و باید بــرای هرگونه عملیــات عمرانی
ایــن موضــوع مهــم را مدنظــر داشــت ،افزود:
متأســفانه بیش از  8سال است که بدون توجه
بــه این موضــوع پروژههــای متعــددی در این
بلوار اجرایی شــده که هر کدام آن به نوبه خود
باعــث تخریــب و آســیب زدن بــه حیــات این
درختان شده است.
رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز
شــهری شــهرداری اســتان البــرز ریشــه درخت
چنار را بالغ بر  7متر عنوان کرد و اظهار داشت:
بــا وجود اینکه آب قنات در مســیر این درختان
برای ســیراب کردن آنها وجــود دارد اما اجرای
ایــن پروژههــا بــدون در نظــر گرفتــن محدوده
عملیــات باعث شــده عملیات جــذب امالح و
آب در ایــن درختان با مشــکل مواجه شــود و از

همیــن رو اســت که در تابســتان نیز شــاهد این
هستیم که سرشاخهها نیز دچار آسیب شدهاند
و ایــن هماننــد وضعیــت یــک بیمــار قنــدی
اســت که بــا وجــود در اختیار داشــتن قند از آن
نمیتوانــد بهره ببرد .اگرچه از نظر آفت کشــی
و تیمار این درختان مــورد توجه قرار میگیرند
اما بــه علت عــدم توجه به موضــوع فاصلهها
در روند اجرای پروژه متأســفانه شــاهد از میان
رفتن این درختان کهنسال هستیم.
وی فرآیند خشــک شــدن این درختان را هزینه
و تاوانی دانســت کــه محیط زیســت باید بابت
پروژههای عمرانی پرداخت کند و بیان داشت:
وقتــی تصمیمگیــری میکنیــم کــه پروژههــای
عمرانــی همچــون آســفالت ،جدولبنــدی و...
انجام دهیم ،باید بپذیریم که نباید دیگر شاهد
شادابی و طراوت درختان باشیم.
وی با بیــان اینکه تاکنون تعــدادی بید مجنون

نیز بــرای جبران آســیبهای زده شــده در این
بلوار کاشته شده اســت ،تصریح کرد :این بلوار
و درختانــی که در آن قرار دارند حدود  800متر
اســت و خــارج از اینکه زمان اجــرای پروژه باید
بــه طوقه درختــان توجه شــود ،باید ایــن کار با
ابزاری غیر از بیل مکانیکی صورت گیرد چرا که
انجام کار با بیل میکانیکی چون به کار ســرعت
میبخشــد و بــه صــورت عرضی پیــش میرود
ریشــه درختان کامالً آســیب میبینــد در حالی
کــه اگر ایــن کار بــه صــورت گودبــرداری طولی
انجام شــود دیگر شــاهد آسیب ریشــه درختان
نخواهیم بود اما از آنجایی که این کار مســتلزم
زمــان و صــرف هزینه بیشــتری اســت ،در هیچ
کجــای کشــور در انجام این پروژههــا این قواعد
اصولی انجــام نمیگیرد و در نهایت ما شــاهد
از میان رفتن درختانی هستیم که باعث کمک
کردن به محیط زیست ما میشوند.

دوشــنبه  ۲۱مهــر ،روز تلخــی بــرای میراث فرهنگی بود .ســه کارشــناس
میراث صبح دیروز در تصادفی در سیستان و بلوچستان به همراه راننده
جان باختند .هنوز جامعه میراث فرهنگی از شــوک خبر جانباختن این
ســه کارشــناس بیرون نیامده بود که خبر رســید صادق ملکشهمیرزاد
باستانشــناس برجســته هــم رخ در نقــاب خــاک کشــید تــا آه از نهــاد
جامعه میراث فرهنگی بلند شــود .شــاید کمتر کســی بداند شــخصیت
جــوان چشــمآبی رمــان «سووشــون» ســیمین دانشــور همــان صــادق
ملک شــهمیرزاد اســت .شــاگرد ضعیف دوره ابتدایی و دبیرستان وقتی
دانشجوی کالس سیمین دانشور در دانشگاه میشود آنقدر تغییر میکند
که بورس تحصیلی امریکا میگیرد و  ۵سال در دانشگاه شیکاگو تحصیل
میکنــد .صادق ملک شــهمیرزاد آنقدر هم روی ســیمین دانشــور تأثیر
میگذارد که وارد سووشون میشود .وقتی شهمیرزاد وارد دانشگاه تهران
شد ۲۰ ،سال از فارغالتحصیل
شــدن اولین باستانشناســان
ایرانــی چــون عبداهللخــان
گرجــی و فریدونخــان توللی
میگذشــت .او وقتــی شــاگرد
کالس عــزتاهلل نگهبــان
پــدر باستانشناســی نویــن
ایران میشــود ،آنقــدر اصرار
میکنــد تــا در نهایــت بــرای
کاوش بــه همراه  ۶نگهبان به
تپــه مارلیــک مــیرود .تپهای
باســتانی که متعلق به ۳000
تــا  ۳۵۰۰ســال پیــش اســت.
ســاکنان تپــه مارلیــک بعدها
ســاکن تپــه ســیلک کاشــان
شــدند .بعدهــا ســید محمد
بهشــتی رئیس وقت سازمان
میــراث فرهنگــی کاوش
ســیلک را بــه صــادق ملــک
ن فرانسوی پنهان
ن گریشم 
ی میسپارد تا آنچه از چشم روم 
شــهمیرزاد 
مانــده بــود را از زیر ۷هزار و  ۵۰۰ســال تاریخ بیرون بکشــد .صادق ملک
شــهمیرزاد تــا پیش از رســیدن به کاوشهای ســیلک کــه آخرین کاوش
دوران کاری اش بــود در تپههای مهمی چون چغامیش خوزســتان ،تپه
سگزآباد و زاغه قزوین و آق تپه گلستان هم کاوش کرد .کاوشهای آقتپه
ی از این تپه
با پیروزی انقالب اســامی همزمان شــد تا ملک شــهمیرزاد 
باستانی به دانشگاه تهران برگردد و  ۱۶سال مداوم در دانشگاه به تدریس
باستانشناســی بپردازد .در آســتانه بازنشستگی از دانشــگاه تهران ،سید
محمــد بهشــتی او را بــرای کاوش راهی گنبدکاوس میکنــد تا کهنترین
کالته پیش از تاریخ را در آنجا کشــف کند .آخرین مأموریت بهشتی به او
کاوش تپه سیلک بود .او در این کاوش  ۲۱موردی را که از چشم گریشمن
دور مانده بود کشــف کرد .کشف مسیر کهنترین رودخانه پیش از تاریخ
کــه  ۶هزار ســال پیــش جریان داشــت ،کشــف کهنترین روســتای دارای
حصــار و قدیمیترین زیگورات فالت ایران از جمله دســتاوردهای ملک
شــهمیرزاد بود .او در حالی خاک از چهره  ۷۵۰۰ســاله سیلک کنار زد که
تنها مأموریت یافته بود تا سیلک را ساماندهی کند .تپه سیلک به شماره
 ۳۸در فهرســت میــراث ملی ثبت امــا از آغاز دهه  60به این ســو حریم
آن باطل شــد و ســاخت و ســازها بخش زیادی از ســیلک را دفن کردند.
راز زندگی ۷۵۰۰ســاله ســیلک در چشمه فین کاشان بود؛ آب .چشمهای
که با کاوشهای ملک شــهمیرزادی برای همیشــه در ذهن پژوهشگران
داخلی و خارجی جاری شــد .پسر چشمآبی رمان سووشون دیروز چشم
از جهان فروبست تا بعد از سالها بیخبری از او ،تیتر بسیاری از رسانهها
شــود .همان صبحی که یک تصــادف جان ابوالفضل عبیدی و محســن
شیخاالســامی از کارشناســان معاونــت میــراث فرهنگــی ،محمدرضــا
سندگل مدیر روابط عمومی اداره کل استان و امین چاجی راننده خودرو،
در محور نیکشهر به چابهار را گرفت؛ روز تلخ میراث فرهنگی.

خراسان رضوی کالس بدون معلم ندارد

ایران در ایران

امنیت کامل در مرز ایران و جمهوری آذربایجان
برقرار است

خواهشهای ما  153هزار خودرو وارد گیالن شد
کــه جــای نگرانــی دارد .وی تأکید کــرد :بار دیگر
از همــه هموطنان بویژه تهرانیهــای عزیزی که
فاصلــه کمتــری با مــا دارنــد عاجزانــه خواهش
میکنــم به اســتان ما ســفر نکنند و ســفر خود را
به بعد از شکست کرونا موکول کنند .وگرنه برای
یک اســتان مســافرپذیر چه بهتر از این است که
مسافر بیاید و چرخ اقتصاد استان را بچرخاند.
ëëماسک خط قرمز کرمانشاه است
«بهــزاد کرمــی» رئیس گروه ســامت دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمانشــاه هــم در گفتوگــو بــا
«ایــران» تأکیــد کــرد :کرمانشــاه نیــز هماننــد
30اســتان دیگــر در وضعیــت فــوق قرمز اســت
و اگــر کرونا کنترل نشــود ،جای نگرانی بســیاری
وجود دارد .وی گفت اســتان کرمانشــاه دوهفته
اســت محدودیتهای  19گانه از جمله تعطیلی
مــدارس ،مهدکودکهــا ،هتلهــا و اماکــن
گردشــگری را اعمــال کــرده اســت .وی از مــردم
خواســت نه تنهــا به اســتانهای غربــی بلکه به
هیچ اســتانی ســفر نکنند زیــرا وارد حــوزه خطر
میشــوند .وی گفت :از همه مــردم میخواهیم
زدن ماســک از خانــه تــا خانــه را بــا وســواس در
سرلوحه زندگیشان قرار دهند .وی خاطرنشان
کــرد :واقعاً همــه کادر درمان و همــکاران وزارت

بهداشــت دارند از جان مایــه میگذارند اما باید
بپذیریم به هر جهت این امکانات محدود است.
 ëëقزوین در وضعیت فوق قرمز کرونایی
اوجگیــری کرونــا و افزایــش شــمار مبتالیــان در
اســتان قزویــن باعــث شــده تــا محدودیتهای
کرونایی در این استان تا  ۲۵مهر ادامه یابد.
منوچهــر حبیبــی ،جانشــین ســتاد پیشــگیری و
مقابلــه با ویروس کرونا در اســتان قزوین با بیان
اینکــه رعایــت بهداشــت عمومــی قویتریــن
راه مبــارزه بــا کرونا اســت ،بــه خبرنــگار «ایران»
گفــت :رعایت ایــن اصــول از هر واکســن ،دارو و
درمانی مهمتر و اثرگذارتر است .در واقع رعایت
دستورالعملهای بهداشتی به عنوان مسئولیت
اجتماعی همگانی محســوب میشود و استفاده
نکردن از ماســک و رعایت نکردن فاصلهگذاری
اجتماعــی بــی دقتــی بــه مســئولیت اجتماعی
است.
وی در ادامــه افــزود :نیمــی از مــردم ماســک
نمیزننــد و بــه شــیوه نامههــای بهداشــتی
بیتوجهند.
در هفتههــای اخیــر میــزان اســتفاده از ماســک
و رعایــت شــیوه نامههای بهداشــتی بــه حداقل
ممکــن خود در ســطح اســتان رســیده و نزدیک
بــه  ۴۵تا  ۵۰درصد همشــهریهای قزوینی این

یادداشت

گــروه ایران زمیــن  -وضعیت مبتالیــان به کرونا
و شــمار قربانیان ،هر روز از دیروز بدتر میشــود.
آنچــه عالوه بــر کرونا در همه اســتانهای کشــور
شــایع شــده بیتوجهــی بــه دســتورالعملهای
بهداشتی اســت .ماســکها از روی چهرهها کنار
میروند و بســیاری هم که ماســک میزنند از آن
درست استفاده نمیکنند .از سوی دیگر تعطیلی
شنبه آینده ،همه مسئوالن استانی را به این یقین
رسانده که موج دیگری از سفرها در پیش است تا
به خیز موج جدید کرونا کمک کند!
 ëëجلوی سفرها را بگیریم
ســید محمــد جمالیــان ،رئیــس دانشــگاه علوم
پزشــکی مرکزی به «ایران» گفت :شنبه پیش رو
تعطیــل اســت و دور از انتظار نیســت که برخی
از مــردم بار ســفر ببندنــد و دل به جــاده بزنند و
این یعنــی باز کردن راه پیشــروی کرونا! بنابراین
حــال کــه تعطیلی در پیش رو اســت الزم اســت
دستاندرکاران جلوی سفرهای غیر ضرور مردم
را بگیرنــد .جمالیان گفت :از ســوی دیگر مردم
ما باید به این باور برســند که تا رســیدن واکســن،
باید با کرونا زندگی کرد و این همزیســتی شرایط
خاصــی دارد پس باید رعایت اصول بهداشــتی
را نــه بــه صورت ظاهــری بلکه به صورت بســیار
جدی در همه ابعاد زندگی و کارمان لحاظ کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکزی گفت :االن
وقتی در یک خیابان قدم بزنید ،میبینید مردم
حتــی به درســتی از ماســک اســتفاده نمیکنند،
برخــی فقط ماســک را روی دهــان خود میزنند
و بینــی خــود را بیــرون از ماســک میگذارنــد و
این وظیفه همه ما بویژه صدا و ســیما اســت که
فرهنگسازی کند و روش صحیح ماسک زدن را
به مردم آموزش دهد.
وی تصریــح کــرد :در جلســات کــه شــرکت
میکنیــم میبینیــم خیلیهــا بــا گذشــت نیم
ســاعت ماســک را کنار میگذارند کــه اصالً کار
درســتی نیســت .یــا میبینیــم راننده تاکســی
ماسک را کنار در آویزان کرده و مشخص است
هــر روز از همیــن یــک دانــه ماســک اســتفاده
میکنــد .جمالیــان گفت :البتــه واقعیت این
اســت کــه وضعیــت اقتصــادی مــردم اجــازه
نمیدهد هر روز یک ماسک استفاده کنند ولی
دولت میتواند پیشــقدم شــود و حتی یک ماه
بــه جای یارانــه به مردم یک بســته  50عددی
ماســک بدهد مســلماً خیلی اثربخش خواهد
بــود .وی خاطرنشــان کرد :مردم توجه داشــته
باشــند که هــر چند میتــوان ماســک پارچهای
را هــر روز شســت و اســتفاده کــرد ولی ماســک
ســه الیه با چند بار شســتن ،آن کارآیی اولیه را
نــدارد و نفوذپذیریاش از بین میرود .وی در
پایــان وضعیت اســتان مرکزی بــه لحاظ کرونا
را همچنــان قرمــز اعالم کرد و افــزود :در هفته
گذشــته تعداد بستریهای کرونا افزایش یافته
و هــر زمــان تعــداد بســتری افزایش یابــد آمار
مرگ و میر باال میرود.

نکات را رعایت نمیکنند .این افراد در واقع حق
دیگران را هم ضایع میکنند.
جانشــین ســتاد مقابله با کرونــا در قزوین گفت:
از هفته گذشــته برخوردها بویژه در حــوزه بازار و
رانندگان تاکسی تشدید شــده است .از بازاریان و
صنوف و رانندگان تاکسی هم گلهمند هستیم که
اتفاقاً بیشــترین آمار کرونایی و مــرگ و میر را در
این دو حوزه داشــتیم به طوری که هشــت نفر از
رانندگان تاکسی در اثر ابتال به بیماری کرونا جان
خود را از دست دادند؛ ضمن اینکه چند برابر این
آمار به بیماری کرونا مبتال شدند.
حبیبی گفت :تعداد زیــادی از بازاریان و خانواده
آنهــا بر اثــر ابتال بــه کرونا جــان خود را از دســت
دادند؛ اما باز شــاهد هســتیم که دو قشــر بــازار و
صنوف و رانندگان تاکسی کمترین مراعات را در
اصول و شیوه نامههای بهداشتی دارند.
دکتــر علــی اکبــر کرمــی ،معــاون درمــان علــوم
پزشکی قزوین با بیان اینکه تنها در نخستین روز
هفته  ۷نفر بر اثر کرونا فوت شدهاند ،به خبرنگار
«ایران» گفت :متأسفانه کرونا هنوز سیر صعودی
دارد و کاهشی در تعداد مبتالیان مشاهده نشده
امــا امیدواریم با محدودیتهای تــازهای که قرار
اســت اجرا شــود ،ســیر نزولــی در آمــار مبتالیان
داشته باشیم.
وی دربــاره محدودیــت پذیــرش بیمــاران غیــر
ضروری در بیمارستانهای قزوین اظهار داشت:
«با توجه به اینکه نیاز به تختهای بیمارســتانی
افزایش یافته بود و بنابر دستور وزارت بهداشت،
عملهای جراحی و بســتریهای غیر اورژانســی
در بیمارســتانهای اســتان تعطیل شده است تا
صرفاً به بیماران کرونایی خدمات داده شــود که
این موضــوع در بیمارســتانهای اســتان قزوین
اجرا شده و تختهای بیشتری در اختیار بیماران
کرونایی قرار گرفته است.
در همیــن ارتبــاط محمــد شــفیعی فرمانــدار
شهرســتان قزویــن نیــز بــا اشــاره بــه ادامــه
محدودیتهای کرونایی اظهار داشــت :با توجه
بــه افزایش آمار مبتالیان به ویــروس کرونا ،قرار
گرفتن شهرستان قزوین در وضعیت فوق قرمز
و لــزوم جلوگیــری از شــیوع این ویــروس و بنا به
مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان،
روند محدودیتهای کرونایی تا بیســت و پنجم
مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی در ادامــه بــه نحــوه اجرایــی کــردن ایــن
محدودیتها اشــاره نمــود و درخصوص شــیوه
برگزاری کالسهای درســی در ایــن ایام افزود :با
توجــه به اعمال مجدد ایــن محدودیتها تا ۲۵
مهرمــاه تمامی کالسهای آموزشــی در مقاطع
مختلف تحصیلی و همچنیــن آموزش عالی به
صورت مجازی برگزار میشــود امــا کادر اجرایی
مــدارس و دانشــگاهها بایــد در محــل آمــوزش
حضور یابند در حالی که هیچ الزامی برای حضور
دانشآموزان ،دانشــجویان ،معلمــان ،دبیران و
اساتید دانشگاهی وجود ندارد.

زهرا کشوری

روزنامهنگار حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست

مشــهد -مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :با تدابیر اتخاذ
شــده در سال تحصیلی جاری هیچ کالســی در استان بدون معلم نمانده
است.
قاســمعلی خــدا بنده در مراســم تجلیــل از برترینهای کنکور  ۹۹اســتان
خراســان رضــوی افزود :در ســال تحصیلی جــاری به رغم کمبــود  ۱۹هزار
معلــم در اســتان ایــن کمبود بــا اســتفاده از نیروهــای خدمات آموزشــی،
حقالتدریسی و دعوت بخشی از بازنشستگان به تدریس جبران شده و در
حال حاضر کالس بدون معلم در اســتان نداریــم .وی ادامه داد :آموزش
و پــرورش اســتان نیز مثل همه ارکان جامعه از شــیوع کرونــا تأثیر گرفته و
مشکالتی به این دلیل ایجاد شده که با توجه به شرایط موجود با تمام توان
مدیریت مطلوب واحدهای آموزشی در اولویت قرار گرفته است .مدیرکل
آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت :امســال یک میلیــون و ۳۲۴هزار
دانــش آمــوز در مــدارس اســتان ثبت نــام کردهانــد و پیشبینی میکنیم
حــدود  ۲۶هــزار دانشآمــوز به دلیل مشــکالت پیش آمده ناشــی از کرونا
ثبتنام نکرده باشند که با اتخاذ راهکارهایی درصدد پوشش آموزشی همه
دانشآموزان استان هستیم .وی افزود :در شرایط فعلی آموزش حضوری
نگرانیهایی را برای برخی دانش آموزان و خانودههای آنان ایجاد کرده که
به همین دلیل اختیار حضور در کالس به دانشآموزان و خانوادههای آنان
واگذار شده است.

خسارت ۱۵۰۰میلیارد تومانی حوادث طبیعی
به خراسان شمالی

بجنــورد -مدیر کل دفتر بحران اســتانداری خراســان شــمالی گفت :طی
ســال جاری حوادث طبیعی  ۱۵۰۰میلیارد تومان خســارت به این اســتان
وارد کــرده اســت .نظــری اظهارکــرد :ایــن میــزان خســارت بــر اثــر وقوع
سرمازدگی ،جاری شدن سیل و بارش تگرگ بوده است .وی تصریح کرد:
البته حوادث طبیعی در بهار سال گذشته  ۷۱۶میلیارد تومان خسارت به
استان وارد کرد که از این میزان رقم  ۵۶۰میلیارد تومان در قالب تسهیالت
تملک و دارایی به استان پرداخت شد .نظری به خسارتهای آتشسوزی
طی امســال نیز اشــاره کرد و افزود :طی امســال  ۸۸مورد حریق در مراتع
و جنگلهای اســتان اتفاق افتاد که این تعداد از آتش ســوزیها در سطح
 ۲۵۰تا  ۲۶۰هکتار بوده اســت .وی با اشــاره به اینکه مهمترین مخاطرات
طبیعی که این اســتان را تهدید میکند ســیل و زلزله اســت ،ادامه داد :تا
تیرماه ســال جاری  ۱۸۳زمین لرزه در اســتان به وقوع پیوســته که هشــت
زمین لرزه با قدرت بیشتر از سه ریشتر بوده است .این مقام مسئول گفت:
طی مدت مشــابه ســال گذشــته نیز  ۱۵۳زلزله در اســتان اتفاق افتاده که
پنج زمین لرزه با قدرت بیشتر از سه ریشتر بوده است.

