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چرا دستورالعمل وزارت بهداشت در آژانسهای مسافرتی اجرا نمیشود؟

اعزام معلمان به مرتفعترین روستای
بدون جاده ایران

زهرا کشوری
خبرنگار

ایرنا

آژانسهــای مســافرتی و دفاتر خدماتی
به ســامانه الکترونیکی وزارت بهداشــت
برای شناسایی مسافران مبتال به ویروس
کرونا دسترســی ندارند .ســرور فــروش و
رزرو بلیــت ایرالینهای ایرانایر و ماهان
نیز در ایــران وجود نــدارد و نمیتواند به
این سیستم وصل شود .در نتیجه ،امکان
اســتعالم مســافران این دو ایرالین مادر
نیز اصالً امکان پذیر نیســت .بنابراین بر
خــاف ممنوعیت ورود مســافران مبتال
بــه کرونــا بــه هواپیماهــا از ســوی وزارت
بهداشــت ،بلیت ســفرهای هوایی بدون
هیــچ ممانعتــی بــرای مســافران مبتــا
بــه کرونا از ســوی آژانسهای مســافرتی
و دفاتــر خدماتــی صادر میشــود .پیش
از ایــن «بهنــام ولــیزاده» ،سرپرســت
معاونــت دولــت الکترونیــک اســتعالم
الکترونیکی وضعیــت مبتالیان به کرونا
بــرای مســافران هوایــی ،ریلــی و زمینــی
داخــل کشــور و راننــدگان تاکســیهای
اینترنتــی را اجبــاری اعــام کرده بــود .او
گفتــه بود« :از این پس کلیه شــرکتهای
هواپیمایی و نیز «ارائهدهنده سامانههای
فروشبلیتمسافریبهصورتانفرادی
و چارتری» که در حال حاضر سامانههای
آنهــا در دفاتــر خدمــات مســافربری و
گردشگری کشــور در حال استفاده است،
ملزمهستندضمنانجامتنظیماتفنی
الزم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی
ســروا ( )PGSBکــه در ســازمان فنــاوری
اطالعــات ایــران ایجاد و راهاندازی شــده
اســت ،از امکان «استعالم الکترونیکی و
ممانعتفروشبلیت» استفادهکنند».
سرپرستمعاونتدولتالکترونیک
ســازمان فنــاوری اطالعات ایــران ،علت
ایجــاد این قابلیت را اســتعالم از افرادی
دانسته است که باوجود آگاهی از بیماری

اقدام به مســافرت با اســتفاده از وســایل
حملونقل مسافربری میکنند .بهگفته
او ،در ایــن شــیوه اســتعالم بــر اســاس
پارامترهــای ورودی از جملــه کدملــی و
تاریخ ســفر ،نتیجه وضعیت ابتالی فرد
به کرونا در تاریخ ارســال شده ،مشخص
میشــود .چنانچــه نتیجــه اســتعالم
الکترونیکیبراساستاریخسفراوممنوع
باشــد از فروش بلیت تا زمانی که وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
مجوز دهد ،ممانعت خواهد شد.
حرمــتاهلل رفیعــی ،رئیــس هیــأت
مدیــره انجمــن صنفــی دفاتــر خدمات
مســافرت هوایی و جهانگــردی ایران به
«ایران» میگوید« :هیچکدام از آژانسها
و دفاتــر خدماتــی بــه ســرویس برخــط
اســتعالم الکترونیکی وضعیــت ابتال به
کووید ۱۹وصل نیســت .چنین موضوعی
هم به انجمن صنفی ابالغ نشده است».
طبــق اعــام وزارت بهداشــت افــراد
مبتال به کرونا تا  ۱۴روز اجازه سفر ندارند.
معــاون ایــن وزارتخانــه  ۲۶آبانمــاه در
دســتورالعملی که با موضــوع «اجتناب
از جابهجایی مسافران بهصورت هوایی،
دریایی ،ریلــی و جادهای بــدون دریافت
نتیجه تســت منفــی کرونــا» بــه معاون
حملونقــل وزارت راه و شهرســازی،
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری،
رئیــس ســازمان راهــداری و حملونقل
جــادهای ،مدیرعامــل شــرکت راهآهــن،
معــاون گردشــگری وزارت میــراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی و
معــاون عمران و توســعه امور شــهری و
روستایی وزارت کشور ابالغ شد ،یادآوری
کرده است« :بررسیهای بهعملآمده در
کشور نشــان میدهد بسیاری از مبتالیان
بــه کوویــد ۱۹بــا وجــود دریافــت جــواب
آزمایــش مثبــت  PCRو آگاهــی از ابتــا
به بیمــاری ،شــرایط قرنطینــه را رعایت

نیم ëëرییس هیــات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران :ســرور صدور بلیت
نگاه دو ایرالیــن بــزرگ ایران خارج از ایران اســت .بنابرایــن امکان وصل ســرویس برخط اســتعالم الکترونیکی
وضعیــت ابتــا به کووید ۱۹-وزارت بهداشــت بــه آن در حال حاضر وجود نــدارد ،با توجه بــه گرانی قیمت
تســت کرونا بســیاری از بیماران مبتال به کرونا تست نمیدهند .بنابراین حتی اگر سیســتم وزارت بهداشت بدون نقص
بود ،باز هم بسیاری از بیماران خاموش از گیتها رد میشدند
نکرده و اقدام به مســافرت با اســتفاده از
وســایل حملونقل مسافربری میکنند؛
لــذا بهمنظــور قطع زنجیــره انتقــال این
بیماری ،زیرســاخت فنــی مربوطه برای
اســتعالم الکترونیکی وضعیــت ابتالی
افــراد به بیمــاری کوویــد ۱۹آماد هســازی
شده است.
وزارت بهداشــت همچنیــن یــادآور
شــده اســت کــه فرآینــد الکترونیکــی در
لحظه ســفر و قبل از ســوار شــدن مسافر
و ورودش بــه داخل وســیله نقلیه دوباره
بهصورت الکترونیکی انجام و در صورت
مثبــت بــودن پاســخ از ســوار شــدن فرد
به وســیله نقلیه جلوگیری شود .رفیعی
میگویــد« :ایــن تمهیــدات باید قبــل از

صــدور بلیــت انجام شــود نــه زمانی که
مســافر به فــرودگاه مــیرود و پــای گیت
پــرواز برگردانده میشــود .مســافر قبول
نمیکند هزینهای  ۷۰۰-۶۰۰هزارتومانی
را پرداخــت کنــد و دم پــرواز از ســفر او
ممانعت شــود ».بــه اعتقــاد رفیعی در
بخشــنامه و ابالغیــه وزارت بهداشــت
ناپختگی و عدم کارشناسی موج میزند.
او پیشبینــی میکنــد کــه راهــکار
وزارت بهداشــت برای جلوگیری از ورود
مسافران مبتال به کرونا به اتفاق خاص و
مثبتی منجر نشــود .او عدم صدور بلیت
برای مســافران مبتال به کرونا در ایرالین
ایــران ایر و ماهــان را غیرممکن میداند
و میگویــد« :ســرور صدور بلیــت این دو

ایرالیــن خــارج از ایــران اســت .بنابراین
امکان وصل ســرویس برخط اســتعالم
الکترونیکــی وضعیــت ابتال بــه کووید۱۹
وزارت بهداشــت بــه آن در حــال حاضر
وجود ندارد ».سیســتم فروش بلیت این
دو ایرالیــن ،سیســتم رزرو بینالمللــی
آمادئوس است .آمادئوس یک سیستم
توزیع جهانی یا به اختصار  GDSدر حوزه
مسافرت و توریســم در جهان است و در
اروپــا قــرار دارد .او اعتقــاد دارد در روش
انتخابی وزارت بهداشــت حقوق مسافر
رعایت نمیشــود .رفیعی معتقد است
باید سیستمی در اختیار دفاتر قرار بگیرد
که قبــل از صدور بلیــت از وجود بیماری
کرونــا در مســافر مطلــع شــوند ،رفیعی

البته بــه ایراد دیگری نیز اشــاره می کند.
او میگویــد« :بــا توجــه بــه گرانی قیمت
تســت کرونا بســیاری از بیماران مبتال به
کرونا تست نمیدهند .بنابراین حتی اگر
سیســتم وزارت بهداشــت بــدون نقص
بود ،باز هم بســیاری از بیماران خاموش
از گیتهــا رد میشــدند ».هتلــداران نیز
بخشــی از صنعت گردشگری هستند که
بر خــط اســتعالم الکترونیکی وضعیت
ابتال بــه کووید ۱۹وزارت بهداشــت وصل
نیستند.
ولیاهلل تیموری ،معاون گردشــگری
کشور در نامهای به این وزارتخانه خواستار
وصــل جامعه هتلداران به این سیســتم
شــده است .او مینویســد« :در خصوص
دســتورالعمل ممنوعیــت جابهجایــی
مســافران مبتــا بــه کروناویــروس بدون
اخذ تســت کوویــد ،۱۹بــا توجه بــه اینکه
درحالحاضرتمامتأسیساتگردشگری
اقامتی و پذیرایی در بســتر سامانه جامع
نظارت و اطالعات این وزارتخانه موسوم
به «ســامانه جانا» فعالیــت میکنند در
چارچوب بند  ۱و سایر مفاد دستورالعمل
فوقالذکــر با عنایــت به اینکه ســرویس
برخط اســتعالم الکترونیکــی وضعیت
ابتــا بــه کوویــد ۱۹از ســوی آن وزارتخانه
بــا اســتفاده از رابــط نرمافــزاری (وب
ســرویس) و براســاس پارامتر (کد ملی و
تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتالی افراد
را مشــخص میکند ،پیشــنهاد میشــود
دسترســی الزم بــه ایــن وزارتخانــه اعطا
شود تا تأسیسات گردشگری اعم از هتل،
متــل ،میهمانپذیــر ،واحدهــای پذیرایی
و ...از وضعیت مســافران مبتــا به کرونا
اطالع پیــدا کرده و ضمــن رعایت دقیق
پروتکلهای بهداشتی ،تمهیدات الزم را
در این خصوص به عمل آورند و با قطع
زنجیره از گسترش و شیوع بیشتر بیماری
جلوگیریبهعملآید».

ظرفیتهایکشاورزیاستانقزوینمغفولماندهاست

رشد تولید گیاهان دارویی در بستری بدون برنامه
قزویــن  -کــوروس ســلیمانی :یکــی از
حوزههای ســودآور در بخش کشاورزی
کــه تــا حــدودی از نظرهــا دور مانــده،
تولیــد گیاهــان دارویــی اســت .اســتان
قزویــن از اقلیمهــای مناســب جهــت
کشــت این گیاهان است و در سالهای
اخیــر تولید گیاهــان دارویــی در قزوین
جهــش قابــل توجهــی در ایــن زمینــه
داشته است.
مهندس علیرضا نوروزیان معاون
بهبــود تولیــدات گیاهــی و کارشــناس
گیاهان دارویی جهاد کشاورزی استان
قزویــن درباره شــرایط کشــت گیاهان
دارویــی در ایــن اســتان بــه خبرنــگار
«ایــران» گفــت« :در حــال حاضــر
ســطح زیر کشــت کل گیاهــان دارویی
در اســتان قزویــن بالغ بــر  770هکتار
اســت که بیشــترین میــزان آن مربوط
بــه گل محمدی با  96هکتار و زعفران
بــا  80هکتــار اســت 596 .هکتــار از
اراضی کشــاورزی اســتان قزوین نیز به
کشــت دیگــر گیاهان دارویــی از جمله
گلگاوزبــان ،ســماق ،آویشــن ،مریــم
گلــی و ...اختصاص یافته اســت؛ البته
در کنــار آن گیاهان مرتعی نیز بیش از
 4هزار هکتار را در برمیگیرند».
وی توســعه کشــت گیاهان دارویی
در سالهای اخیر را یکی از برنامههای
سازمان جهاد کشاورزی دانست و بیان
کــرد« :ســطح زیر کشــت گل محمدی

در ســالهای اخیر از ســوی کشــاورزان
قزوینی بویژه در بخش کوهین و کشت
زعفــران نیز در تاکســتان و بوئین زهرا
رونق گرفته است».
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکه
قزوین استعداد کشت باالیی در زمینه
گیاهــان دارویــی دارد ،اظهار داشــت:
«اســتان قزوین به دلیل داشتن اقلیم
مناســب از پتانســیل خوبــی جهــت
کشــت انواع گیاهان دارویی برخوردار
اســت .به لحــاظ شــرایط آب و هوایی
و دارا بــودن خــاک مناســب ،از نقــاط
مســتعد کشــور بــرای کشــت انــواع
گیاهان دارویی بخصوص گل گاوزبان،
شیرین بیان ،بابونه ،سماق ،زعفران و
گل محمدی به شــمار میرود .اســتان
قزویــن بــا توجــه بــه اقلیــم مناســب
میتوانــد به یکــی از قطبهــای تولید
زعفــران و گل محمــدی در ایــران
تبدیل شــود ،امــا هنوز از ایــن فرصت
اســتفاده نشــده اســت .آب و هــوای
متنوع ســرد و خشک تا گرم و مرطوب
ایــن قابلیــت را ایجــاد کرده کــه در هر
منطقــه کشــت انــواع گیاهــان وجــود
داشــته باشــد .بویژه منطقه الموت در
این خصــوص میتواند به عنوان یکی
از قطبهای تولیــد گیاهان دارویی در
کشــور تبدیل شــود .در اســتان بیش از
 ۲۰۰گونه داروی گیاهی شناسایی شده
کــه در تولید برخی نیز جزو ســرآمدها

در کشــور است اما تا رســیدن به نقطه
مطلــوب در ایــن حوزه فاصلــه زیادی
دارد».
وی درباره موانع موجود بر ســر راه
توســعه کاشــت گیاهان دارویی گفت:
«نبــود بازار خریــد و فــروش و خریدار
مطمئــن از دیگر مشــکالت این حوزه
اســت .همیــن موضــوع باعــث شــده
پــای دالالن به این مــزارع و باغات باز
شود و بیشــترین بهره را آنها ببرند .به
عنوان مثــال گل گاوزبــان الموت جزو
مرغوبتریــن گل گاوزبان ایران اســت
اما هر ساله در فصل برداشت دالالنی
از اســتانهای مختلف از جمله تهران
و خراســان رضــوی بــه مــزارع الموت
میآینــد و محصــوالت برداشــتی را
یکجــا و فلــهای خریــداری میکننــد
در حالــی کــه اگــر صنایــع بســتهبندی
در مــزارع تولیــد ایــن محصــول وجود
داشــته باشــد ،ارزش افــزوده قابــل
توجهی نصیب کشاورزان میشود».
نوروزیان اضافه کرد« :گل محمدی
نیــز در صــورت اســانسگیری از ارزش
افــزوده باالیــی برخــوردار اســت و در
صنعت داروســازی و عطرســازی مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد و اگر به شــکل
انبوه به تولید برســد مشتریان خارجی
دســت بــه نقــدی دارد کــه میتوانــد
ارزآوری قابل توجهی نیز برای کشور به
همراه داشته باشد».

تحریم و کرونا مانع افزایش صادرات در شرق کشور نشد
بیرجنــد  -میــزان صــادرات کاالهــای
غیرنفتــی در شــرق کشــور بــا وجــود
تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای
ناشی از شــیوع ویروس کرونا امسال در
مقایسه با ســال گذشته رشد چشمگیر
داشته است.
بــه گــزارش ایرنــا ،اســتان خراســان
جنوبــی بهعنــوان یکــی از شــرقیترین
اســتانهای کشــور و ســومین اســتان
پهناور ایران ،در همســایگی والیت فراه
کشور افغانســتان و دارای  ۳۳۱کیلومتر
مرز مشــترک اســت .این اســتان مرزی
دارای  ۲گمرک رســمی بــ ه نام گمرک
بیرجند و گمرک ماهیــرود و همچنین
چهار بازارچه مرزی گلــورده ،ماهیرود،
یزدان و دو کوهانه اســت که سه بازارچه
بهطــور یکطرفــه بــه دالیل مختلــف از

جانب کشــور افغانستان بســته است و
ماهیــرود فعالترین بازارچه خراســان
جنوبی است .از اینرو قرار گرفتن استان
خراســان جنوبــی در مرکــز ثقــل محور
ترانزیتــی شــرق ایــران و واقع شــدن در
مســیر خط راهآهن سراسری جنوب به
شمال ،اســتقرار در مســیر بزرگراههای
آسیایی و همسایگی با کشور افغانستان
از فرصتهــای طالیــی آن محســوب
میشــود .همچنیــن خراســان جنوبــی
خدمــات دهنــده بیــش از یــک ســوم
صــادرات ایــران به افغانســتان بــوده و
موقعیتی مناســب بــرای ورود بــه بازار
این کشــور اســت .رئیس اداره بازرگانی
خارجــی ســازمان صنعــت ،معــدن و
توگو با
تجارت خراســان جنوبی در گف 
خبرنــگار ایرنا گفــت :مجموع خروجی

کاال از گمــرکات اســتان امســال ۴۲۱
میلیــون دالر و از نظــر وزنــی  ۲میلیون
و ۳۸۶هزار تن بوده است که  ۶۶درصد
از نظــر ارزش و  ۴۵درصــد از لحــاظ
وزنی نســبت به مدت مشابه سال قبل
افزایــش یافته اســت .ســعید بهشــتی
راد افــزود :عمــده کاالهــای صادراتــی
اســتان در ایــن مدت شــامل ســیمان،
صیفی جات ،روغن سوخت تقطیری،
هیدروکربن،کاشیوسرامیک،گازوئیل،
حبوبــات ،نمــک و تخم مــرغ خوراکی
بوده است که به کشورهای افغانستان،
عراق ،ترکیه ،آذربایجان و تایوان صادر
شــده اســت .وی بیــان کــرد :بــه لحاظ
ترانزیت نیز در هشت ماه گذشته چهار
هزار و  ۹۲۰دستگاه کامیون به وزن ۱۵۳
هزار تن از استان جابه جا شده است.

نیم ëëمعــاون بهبــود تولیدات گیاهــی و کارشــناس گیاهــان دارویی
نگاه جهاد کشــاورزی اســتان قزوین :نبــود صنایع تبدیلــی و فرآوری و
بســته بندی در زمینه گیاهان دارویی بزرگترین مانع توسعه است
در حالــی که کشــت گیاهان دارویی می تواند ضمن اشــتغالزایی مســتقیم و
غیرمستقیم و کسب درآمد برای روســتاییان ،به پیشبرد اهداف جهش تولید
در این استان کمک کند
ëëبرنامــهای بــرای جذب ســرمایهگذار
وجود ندارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال
حاضــر برنامه مشــخصی بــرای جذب
ســرمایهگذار در این زمینه وجود ندارد،
افــزود« :بخــش زیــادی از ظرفیــت این
بخش عقیم مانــده و حتیاالمکان نیاز
اســت بــا تشــکیل یــک کارگــروه ویــژه و
فراخوان ســرمایهگذاری و حمایتهای
ویــژه از متقاضیــان ظرفیتهــای ایــن
بخــش را فعــال و چراغ ســرمایهگذاری
در این بخش پردرآمد و ارزآور در استان
قزوین را بیشتر روشن کرد».
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی و
کارشــناس گیاهــان دارویــی بــا اشــاره

بــه اینکــه کشــت گیاهــان دارویــی در
اســتان قزویــن بیشــتر بهطــور پراکنده و
ســنتی انجــام میشــود ،افــزود« :البتــه
ســال گذشــته یک بــاغ  ۲۰هکتــاری گل
محمدی با ســرمایهگذاری یک شــرکت
داروســازی در شهرســتان بوئیــن زهــرا
ایجــاد شــد کــه امیدواریم توســعه پیدا
کند ».این مســئول ،نبود صنایع تبدیلی
و فرآوری و بستهبندی در زمینه گیاهان
دارویی را بزرگترین مانع توســعه عنوان
کــرد و گفــت« :توســعه کشــت گیاهــان
دارویــی میتوانــد ضمــن اشــتغالزایی
مستقیم و غیرمســتقیم و کسب درآمد
بــرای روســتاییان ،بــه پیشــبرد اهــداف
جهــش تولیــد در این اســتان کمک کند

بنابراین این شرایط میطلبد که در این
حوزه شــاهد یک تجدید نظر و استفاده
حداکثــری از ظرفیتهــای موجــود و
بالفعل کردن آنها باشیم».
نوروزیــان بــا بیــان اینکه در پــی این
هســتیم انجمن تولید کنندگان گیاهان
دارویــی در قزویــن را ســاماندهی کنیم،
اظهــار داشــت« :تشــکیل تعاونیهــای
روســتایی در زمینــه تولید ،بســته بندی
و فــرآوری گیاهــان دارویــی در نقــاط
مســتعد استان قزوین ضروری است که
البتــه تحقــق ایــن کار باید بــا همگرایی
دستگاههای اجرایی شکل بگیرد».
وی ایجاد و استقرار صنایع داروسازی
را نیــز شــرط اصلی رشــد تولیــد گیاهان
دارویــی در قزویــن دانســت و افــزود:
«معموالً بیشتر تولیدات گیاهان دارویی
قزوین از ســوی دالالن و واسطهها حین
برداشــت محصول خریداری میشود و
مقدار کمی از آن نیز توسط یک شرکت
دارویی مستقر در قزوین خرید میشود.
در محصــول گل محمــدی بــه دنبــال
ایجاد کارگاههای اســانسگیری و بســته
بنــدی بودیــم امــا بــا محدودیتهایــی
کــه در مقررات حــوزه غــذا و دارو وجود
دارد ،کارهــا در این حوزه به کندی پیش
مــیرود با وجود این میتــوان با رعایت
حداقلها چنین کارگاههایی را نیز ایجاد
کرد کــه نیازمنــد همافزایــی و همکاری
بین دستگاهی است».

ایران در ایران

پرواز بدون توقف کرونا بخاطر برخط نبودن سامانه استعالم

اصفهــان -روســتای «هیران» در شهرســتان فریدونشــهر اســتان اصفهان،
مرتفعترین روســتای بدون جاده مدرســه دار در ایران با ارتفاع  ۲هزار و ۵۳۰
متــر از ســطح دریا اســت .معلمان مدرســه این روســتا برای رســیدن به آن
 ۹ســاعت زمان صرف می کنند؛ ۶ســاعت با ماشــین و  ۳ســاعت پیاده روی
میکنند و کل زمستان را هم در روستا مستقر میشوند.
شهرســتان فریدون شــهر کــه به بام ایــران شــهرت دارد ازنظــر جغرافیایی
منطقهای برفگیر بوده و روســتاهای بســیاری را در برمیگیرد که یکی از آنها
روستای هیران است ،این روستا مرتفعترین روستای بدون جاده مدرسه دار
ایران اســت که هیچ راه دسترســی عادی به «جاده» به مفهوم واقعی کلمه
ندارد.روســتای هیران مرز بین ســه استان اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و
لرستان است که از هر سه استان راه کوهستانی و صعبالعبور دارد .مدرسه

ایــن روســتا به صورت کانکســی اســت و دو آمــوزگار بــرای  ۲۵دانشآموز در
شــشپایه تدریس میکنند .وزارت آموزش و پــرورش در اطالعیهای درباره
ایــن مدرســه اعــام کــرد که بهدلیــل مســیر صعبالعبــوری که این روســتا
دارد از طریــق فضــای مجــازی ،ارســال درسنامه و محتوای آموزشــی برای
دانشآمــوزان ســعی کردیم کــه از همه ظرفیتها برای اســتمرار آموزشــی
آنها اســتفاده کنیم .در ســفری که به همراه راهبرهای آموزشی به این روستا
داشــتیم ،آزمونــی از دانشآمــوزان گرفتــه شــد تــا توانمندیهای آنهــا را در
پایههای مختلف بسنجیم ،که نتایج نشان میدهد تمام آنها آمادگی رفتن
به پایه باالتر را دارند .اطالعیه منتشــره آموزش و پرورش توضیح داده که با
توجه به اینکه خانوادههای ساکن در این روستا در تابستان به منطقه َونیجان
کــوچ میکنند در تابســتان نیز معلمــان در این منطقه به تدریس مشــغول
میشــوند ،در ســالجاری بهدلیل مســاعد بودن آبوهوا کالسهــای آنها با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی در فضای باز برگزار شــد و معلمان حدود ۴۰
روز در این فضا برای دانشآموزان تدریس کردند.

افزایش  ۵برابری کاالهای صادراتی
در بندر شهید بهشتی چابهار

زاهدان  -مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان از ثبت رکوردی
جدید در بارگیری کاالهای صادراتی در بندر استراتژیک شهید بهشتی چابهار
خبر داد.
بهروز آقایی گفت :بندر چابهار بهعنوان یکی از بنادر مهم و استراتژیک کشور
از تجهیزات مناسب و مدرنی برای تخلیه و بارگیری انواع کاال برخوردار است،
بهگونهای که بواســطه این قابلیت بارگیری روزانه کاالهــای صادراتی در این
بندر به  ۱۵هزار تن ارتقا پیدا کرده است که رکوردی جدید محسوب میشود.
وی با بیان این که بواسطه اقدامهای توسعهای انجام شده ،چابهار دیگر یک
بندر سنتی نیست ،ادامه داد :عدم محدودیت در پهلوگیری کشتی و پذیرش
کاال و ارائه تخفیفات قابل توجه در انبارداری کاالهای معدنی و ســاختمانی
از جمله قابلیتهای ویژه این بندر اقیانوســی اســت .آقایی با اشــاره بهطرح
توســعه بندر شهید بهشــتی چابهار که فاز نخست آن عملیاتی شده است و
در فــاز دوم اجرایــی قرار دارد ،تصریح کرد :با توجه به توســعه زیرســاختی و
تجهیزاتی صورت گرفته ،بندر چابهار ظرفیت بسیار مناسبی جهت صادرات
مواد معدنی و مصالح ساختمانی به بازارهای هدف نیز دارد.

بازار بزرگ اصفهان از شنبه باز میشود

اصفهــان  -رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیــان اینکه مطابق آخرین اعالم
تنها چهار شهرستان نایین ،نطنز ،تیران و کرون و اردستان در وضعیت قرمز
کرونا قرار دارند ،گفت :اگر ســتاد ملی کرونا ،اصفهان را در وضعیت نارنجی
اعالم کند ،از روز شــنبه بازار بزرگ اصفهان و بازارهای سرپوشــیده این شهر
دوباره باز خواهند شد.
بهگزارش ایســنا ،رســول جهانگیــری در خصــوص تمدیــد محدودیتهای
مقابلــه بــا کرونــا به مــدت یک هفتــه در شــهرهای قرمــز ،اظهار کــرد :از ۲۴
شهرســتان استان اصفهان ،تنها چهار شهرستان نایین ،نطنز ،تیران و کرون
و اردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و بقیه شهرستانها همچون اصفهان
به وضعیت نارنجی بازگشــتهاند .وی با بیان اینکه قرار شــده تصمیم نهایی
را ســتاد ملی کرونا اعالم کند و این محدودیتها تا صبح شــنبه ادامه دارد،
افــزود :البته بــه مدت یک هفتــه دوبــاره محدودیتهای شــدید کرونا برای
شــهرهای قرمــز تمدید میشــود و در شــهرهای نارنجی نیز گروه شــغلی ۲
میتوانند فعالیت خود را دوباره از ســر بگیرند .رئیس اتاق اصناف اصفهان
گفت :براساس آخرین آمار نیز اصفهان از حالت قرمز به وضعیت نارنجی
بازگشته و مشاغل گروه دو نیز اجازه فعالیت خواهند داشت.

 ۴۸هزار قطعه مرغ در خراسان جنوبی معدوم شد

خانه حنانی؛ اولین «بوتیکهتل» در بافت تاریخی رشت
رشــت  -مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی گیالن با
بیــان اینکه بوتیکهتلها یــک راهکار
اساســی بــرای احیــای بافتهــای
ارزشــمند تاریخــی شــهرها هســتند،
گفت :خانــه حنانی اولین بوتیکهتل
در بافــت تاریخــی رشــت اســت کــه
مالکان جدید این بنا در حال مرمت و
احیای آن هستند.
مسعود حالجپور در حاشیه بازدید
از روند مرمت پروژه بوتیک هتل خانه
حنانی و بنای میرزا خلیل و ساختمان
ابریشــمی رشــت در جمع خبرنگاران
اظهار کــرد :مفهوم بوتیــک هتل ابتدا
در دهــه  ۱۹۸۰و بهشــکل امــروزی در
ســال  ۲۰۱۲در انگلســتان معرفی شد؛
بهطور کلی هتل بوتیک یا بوتیک هتل

ســنتی به واحدهای اقامتی کــه دارای
شــخصیت و هویتــی منحصــر بهفرد
هستند گفته می شود ،این اقامتگاهها
از نظــر طراحــی غالبــاً خالقانــه بــوده
و موضــوع خاصــی دارنــد کــه بــا ارائه
خدمــات ویژه و سفارشــی و همچنین
برقراری رابطه صمیمی با میهمانان،
حــس خانــه را بــرای میهمانــان
بازآفرینــی میکنند .مدیــرکل میراث
فرهنگــی گیــان بــا اشــاره به ســاختار

بومی بوتیکهتلها گفت :این واحدها
از نظر معمــاری بر پایه فرهنگ و هنر
ســنتی ایران در هر منطقــه بوده و باید
حداقــل یکــی از ویژگیهــا از جملــه
قدمت و ارزش تاریخی را دارا باشد به
این معنا که با یک واقعه یا شخصیت
تاریخــی مهم در گذشــته یــا در دوران
معاصــر ارتبــاط داشــته یــا یــادگاری
برجســته از یک دوره تاریخی باشد و از
نظر معماری ،هنری ،فرهنگی یا سایر
ویژگیهای زیبایی شــناختی ارزشمند
باشند.
حالجپور ،تصریــح کرد :بنای خانه
حنانی متعلق بــه دوره پهلوی بوده و
در محله خواهر امام رشــت واقع شده
اســت و مالکان جدید ایــن بنا در حال
مرمت و احیای آن هستند.

بیرجند  -رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای اداره کل دامپزشکی
خراســان جنوبــی گفــت :با توجــه به درگیر شــدن پنــج مرغداری اســتان به
ویروس نیوکاسل ۴۸ ،هزار قطعه مرغ معدوم شد.
بهگــزارش ایرنــا ،قاســم عجم افــزود :بیرجند ،درمیان ،خوســف و سربیشــه
همواره از شهرســتانهای مســتعد آلودگی ویروس نیوکاسل به دلیل تراکم
طیور بومی و غیر مجاز هســتند که متأســفانه بهدلیل رعایت نکردن برنامه
واکسیناسیون ،تعدادی از مرغداریها درگیر این ویروس شدند .وی ادامه داد:
از پنج مرغداری درگیر ویروس نیوکاسل  ،مرغ های سه مرغداری بهصورت
کامــل معــدوم و بقیه تلفات باالی  ۹۰درصد را تجربه کردند که به غیر از ۴۸
هزار معدومسازی شاهد تلفات  ۱۵هزار قطعه مرغ در مرغداریهای استان
بودیــم .عجم با بیــان اینکه هیچگونه کمبــودی در تأمین واکســن مورد نیاز
مرغداران در اســتان نیست ،اظهار داشــت :در ارتباط با کمبود  ۲ماه گذشته
هم واکسن قابل تغییر با دیگر واکسنها بود .وی اصلی درگیری مرغداریها
به این ویروس را استفاده نکردن از واکسن بموقع عنوان کرد و گفت :گرانی
نهادهها باعث شد که مرغداران با استفاده نکردن واکسن بخواهند هزینهها
را کاهش دهند.

