
وزير بهداشت هشدار داد»مردم خودشان را 
براي طوفان كرونا آماده كنند«. وضعيت كشور 
از منظر شيوع كرونا يك س�ال پس از شيوع 
اين ويروس در كش�ور نه فقط بهتر نيست كه 
نگران كننده است. حاال و در آستانه عيد نوروز 
مردمي كه يك سال است سبك زندگي شان 
تغيير كرده و سفرها و دورهمي هاي معمولشان 
را نداش�ته اند، خس�ته و آم�اده شكس�تن 
ش�يوه نامه هاي بهداشتي هس�تند،اما وزير 
بهداشت درباره طوفان كرونا هشدار مي دهد. 
از نگاه وي نمودار  هاي شيوع ويروس در كشور 
اميدوار كننده نيس�ت و احتمال جهش هاي 
تازه ويروس به دليل تنوع ژنتيكي و قوميتي 
در كشورمان بسيار باالست؛ چراكه هر استان 
ايران به اندازه يك كشور اروپايي است و تنوع 
ژنتيكي كش�ور مي تواند بستري براي جهش 
ويروس باش�ند. حاال آنطور كه رئيس جمهور 
مي گوي�د ب�راي مه�ار وي�روس ناگزيري�م 
محدوديت ه�ا را ط�ي ماه هاي آين�ده و طي 
فرآيند واكسيناسيون در كشور ادامه دهيم. 
طبق آخرين آمار ش��يوع كرونا در كشور در 24 
ساعت منتهي به روز ش��نبه 8 اسفند ماه 7 هزار 
و ۹7۵ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور 
شناسايي شدند و مجموع بيماران به يك ميليون 

و ۶2۳ هزار و ۱۵۹ نفر رسيد. 
در همين زمان 8۱ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۵۹ هزار و ۹8۰ نفر رسيد.  تاكنون يك ميليون 
و ۳8۶ هزار و ۵۳4 نفر از بيماران بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند.   ۳ هزار و 72۹ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. در حال حاضر ۱۱ شهرس��تان قرمز، 
۳2 شهرس��تان نارنجي، 2۵۱ شهرستان زرد و 

۱۵4 شهرستان آبي هستند. 
شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزف��ول، دش��ت آزادگان، رامهرمز، ش��ادگان، 
شوش��تر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار 

دارند. 
  آماده طوفان باشيد 

سعيد نمكي، وزير بهداشت درباره جهش هاي تازه 
ويروس كرونا در كش��ورمان گفت:» هر ويروس 
جهش يافت��ه اي در منطقه اي از كش��ور ش��كل 
بگيرد، چون تنوع ژنتيكي زياد و متفاوتي داريم و 
هر استان ايران به اندازه يك كشور اروپايي است و 
تنوع ژنتيكي كشور مي تواند بستري براي جهش 
ويروس باشد. بنابراين بايد همواره درون مرزها، 

منتظر جهش ويروس باشيم.«
وي از رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي خواست 

بيمارستان ها را آماده تر كنند و دلخوش نباشند.   
نمكي تصريح كرد:» منحني  هاي ثابت در استان ها 
براي بنده ك��ه بدبين هس��تم، دلخوش كننده 
نيست. خودتان را براي يك طوفان آماده كنيد. 
خوش بين به اينكه وضعيت همين گونه مي ماند، 
نيستم و معتقدم كه يك طوفان سنگين را در راه 
داريم و بايد براي آن آماده بود.« وي با تأكيد بر 
لزوم نظارت بر روند واكسيناسيون گفت: »طبق 
آنچه در سند ملي واكسيناسيون كوويد۱۹ آمده، 
بايد عمل كنيد. با فشار، خواهش و تمنا، جايي را 
با كسي عوض نكنيد. به شدت مراقب باشيد كه 
رانت براي كسي در تزريق واكسن ايجاد نشود.«

  هر قدر بتوانيم واكسن وارد مي كنيم 
حجت االسالم و المسلمين حس��ن روحاني در 
پنجاه و نهمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا گفت: »اگر دچار موج چهارم نشويم باز هم 
همه بايد مراعات كنيم. عيد امسال چيزي مشابه 
عيد پارسال است. شايد از نظرهايي بايد بيشتر از 

پارسال مراعات كنيم.«
وي با تأكيد بر اينكه، تمام توان دولت براي خريد 
واكس��ن امروز متمركز اس��ت، افزود:» هر مقدار 

بتوانيم واكسن مورد نياز را تهيه مي كنيم.«
روحاني تأكيد كرد:»ناچار هستيم محدوديت ها 
را تا ماه ها، س��ال آينده، ش��ايد كل سال آينده 
ادامه دهي��م. اقدامات تنبيهي هم الزم اس��ت. 
البته دولت همچنان خودش را موظف مي داند 
هم بس��تر الكترونيكي را افزاي��ش دهد و هم در 
كنار همه اقدامات بهداش��تي و درماني امكانات 
حمايتي را افزايش دهد. اقدامات حمايتي مثل 
پرداخت وام ها، ارائه مهلت ه��ا، كمك دولتي به 

كسب و كارها.«
  250 ه�زار دوز واكس�ن كروناي چيني 

وارد شد
عليرضا رئيسي، سخنگوي س��تاد ملي مقابله با 
كرونا از ورود 2۵۰هزار دوز واكس��ن سينوفارم 

)واكسن چيني( به كش��ور خبر داد و افزود:»در 
آينده نزديك واكسن هاي ديگر از جمله واكسن 
هندوس��تان وارد مي ش��ود. همچنين از س��بد 
واكسيناس��يون كووك��س امروز يا ف��ردا تاريخ 
ورود 4/2 ميليون دوز واكس��ن را اعالم خواهند 
كرد.«وي اب��راز اميدواري كرد واكسيناس��يون 
گروه پرخطر را كه شامل يك ميليون و ۳۰۰هزار 
نفر هستند، قبل از پايان سال شروع و تا فروردين 
ماه واكسيناس��يون گ��روه پرخط��ر مرحله اول 

انجام شود. 
  مرزهاي غربي بسته شد 

رئيس��ي درباره كنت��رل مرزهاي كش��ور نيز 
گف��ت:»در ارتباط ب��ا كنترل مرزها در س��تاد 
بحث شد و قرار ش��د نيروهاي جمعيت هالل 
احمر براي مراقبت مرزي ب��ه كمك نيروهاي 
بهداش��ت آيند. در حال حاضر مرزهاي غربي 
كشور بسته شده و به شدت هم كنترل مي شوند. 
اميدواريم بتوانيم مرز هوايي و زميني و آبي را به 
دقت كنترل كنيم. گرچه ويروس جهش يافته 
در كشور به گردش درآمده اما در هر صورت بايد 
از انتشار بيش��تر آن جلوگيري كنيم و راهكار 
هم آن است كه س��ريع بيمار و اطرافيان آن را 

شناسايي كنيم.«
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حركت قطار ملي روي ريل ايراني 

نمكي: طوفان كرونا در راه است
رئيس جمهور: ناچار هستيم محدوديت ها را تا ماه ها، شايد كل سال آينده ادامه دهيم

با تحويل ريل ملي    از شهر
ش�ركت  ب�ه 
بهره برداري متروي تهران و حومه، قطار هفت 
واگنه ملي كه تا پايان اس�فند م�اه رو نمايي 
خواهد ش�د روي ريلي ايراني ب�ه حركت در 

خواهد آمد. 
فرنوش نوبخت درباره ساخت اولين محموله ريل 
ملي مترو اظهار داشت: براي اولين بار ريل مترو 
توليد داخل توسط ش��ركت ذوب آهن اصفهان 
س��اخته و تحويل ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه شد.  مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با اش��اره به تحويل اولين 
محموله ريل مترو توليد داخل توس��ط شركت 
ذوب آهن از ق��رارداد 8۰۰ تني گفت: اين ريل ها 
2۵۰ تن Uic60 است كه براي تعمير نگهداري 
خط ۵ متروي تهران و حومه قابل استفاده است. 

وي تصريح كرد: تأمين تجهيزات و قطعات مترو 
با حمايت و توان توليد كنن��دگان و صنعتگران 
داخلي از اهداف اصلي اين ش��ركت براي تحقق 
شعار سال بوده كه توسط رهبر معظم انقالب سال 
جهش توليد نامگذاري شده اس��ت و رسيدن به 
خودكفايي براي تأمين نياز قطعي صنعت حمل 
و نقل ريلي درون شهري است كه خوشبختانه در 
روزهاي پاياني س��ال در بخش ريل محقق شد.  
نوبخت افزود: در آستانه بيست و دومين سالگرد 
بهره برداري از متروي تهران و حومه كه شانزدهم 

اسفندماه ۹۹ است در تالش هستيم براي تأمين 
و نگهداري س��امانه حمل و نق��ل عمومي مترو 
همانند پ��ل ارتباطي با حوزه هاي دانش��گاهي، 
صنعت و ب��ازار حمل و نقل ريلي ش��هري عمل 
شود تا از وابستگي به ديگر كشورها براي تأمين 
قطعات كاسته ش��ود.  وي با اش��اره به قرارداد 
شركت ذوب آهن اصفهان و شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه براي تأمين 8۰۰ تن ريل 
مترو كه مطابق آن ۵هزارو۵۰۰ تن از اين ريل ها 

مخصوص خطوط درون شهري گفت: 2۵۰ تن 
ريل Uic60 ك��ه براي خط برون ش��هري قابل 
استفاده مي باشد، تحويل اين شركت داده شد و 
طبق اعالم شركت ذوب آهن بخشي از ريل هاي 
Uic54 خطوط درون شهري كه براي اولين بار 
در ايران ساخته ش��ده نيز تا پايان سال تحويل 

شركت مي شود. 
نوبخت خاطر نشان كرد: در حال  حاضر بخشي 
از پله برقي ها، ترمزهاي قطار و تجهيزات آن در 

ش��ركت بهره برداري متروي تهران بومي سازي 
ش��ده كه كمك بزرگي به كاه��ش هزينه هاي 
اين س��امانه حمل و نقلي كرده و توانسته ايم با 
تكيه بر توانمن��دي ش��ركت هاي ايراني جهت 
تأمين نيازمندي هاي شركت بهره برداري مترو 
گامي اساسي در راس��تاي رونق و جهش توليد 

ملي برداريم.  
مدير عامل شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه افزود: طي سه سال گذشته موفق شده ايم 
قطعه هندريل بيش از ۹۰۰ پله برقي را توس��ط 
متخصصان داخلي بومي سازي كنيم كه در نتيجه 
آن كاهش خرابي پله برقي را در ايس��تگاه هاي 
خطوط هفتگان��ه متروي تهران ش��اهد بوديم.  
نوبخت در ادامه با اش��اره به اينك��ه براي تأمين 
قطعات س��وزن قطاره��اي درون ش��هري كه از 
قطعاتي مصرفي است از توليدكنندگان داخلي 
استفاده شده گفت: امس��ال با همكاري صنايع 
گس��ترش ريلي تبريز اق��دام به داخلي س��ازي 
بخشي از قطعات سوزن كرده ايم و طبق قرارداد 
۳۰ قل��م كاال بايد تحويل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران مي شد كه تاكنون ۵۰ درصد اين 
قطعات تأمي��ن شده اس��ت و صرفه جويي ارزي 
بااليي را براي مترو در پي داش��ت.  گفتني است 
رام قطار ملي تا پايان اسفند ماه رو نمايي خواهد 
شد. بر اين اساس قطار ايراني روي ريل ايراني به 

حركت در خواهد آمد. 

 رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران گفت: 
دولت از طريق ستاد ملي كرونا به منظور فاصله گذاري اجتماعي مجوزي 
داده كه خريد اتوبوس با تهاتر نفت انجام شود و براي اين موضوع سقف 
۵۵۰ ميليون يورو تعيين كرده است كه در مجموع حدود ۳هزارو۶۰۰ 
دستگاه اتوبوس براي كل كشور مي شود و با سهم ۵۰ درصدي تهران 
هزارو8۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران مي رس��د. مسئوليت اجراي اين 
مصوبه با وزارت كش��ور است و شهرداري نقش��ي در خريد آن ندارد و 
اگر اين اعتبار تا پايان سال تأمين ش��ود مي توان اميدي به تحقق اين 
مصوبه داشت در غير اين صورت اين مصوبه هم مثل بقيه مصوبات دولت 

اجرايي نخواهد شد. 
 معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد گفت: مس��تمري 
مددجويان مناطق زلزله زده استان كهگيلويه و بويراحمد در اسفندماه 

دو برابر پرداخت مي شود. 
  يك متخصص تغذيه خطاب به مردان گفت: براي جلوگيري از ابتال 
به سرطان به ويژه سرطان پروستات، در غذاخوردن اعتدال را رعايت 
كنيد؛غذا خوردن زياد باعث بادگلو و افزايش ميزان اكسيدان هاي بدن 

شده و شانس ابتال به سرطان را باال مي برد. 
 وزير جهاد كشاورزي از ايجاد دو بارانداز بزرگ در پايتخت خبر داد و 
گفت: در اين باراندازها بهره برداران مي توانند محصوالت كشاورزي خود 
را به مردم به صورت مستقيم ارائه دهند. در گام نخست ايجاد دو بارانداز 

در شرق و جنوب شرقي تهران در نظر گرفته شده است. 
 رئيس شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه قيمت ميوه از محل اصلي 
تهيه آن با قيمتي كه به دست ش��هروندان در تهران مي رسد ۱۰ برابر 
تفاوت دارد، گفت: س��ازمان ميادين ميوه و تره بار هنوز به هدف حذف 

واسطه ها و كاهش قيمت ها نرسيده اند. 
 محمود كلنگري، فعال محيط زيست و مشاور ارشد »كميته پرندگان 
و ش��بكه هاي برق ايران« گفت: عمليات نصب آشيانه مصنوعي درون 
دكل هاي انتقال برق، براي نخستين بار در خاورميانه با همكاري كميته 
برق و پرندگان ايران و شركت برق منطقه اي باختر، در حوزه شهرستان 
اراك اجرايي شده و در صورت حصول نتايج مطلوب در ساير استان هاي 

كشور عملياتي خواهد شد. 
 سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آغاز مهلت مجدد 
ثبت نام كنكور سراسري ناپيوسته سال ۱4۰۰ از امروز شروع مي شود. 
 در حالي ۱۵ هزار پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله به دليل آنچه »سم 
بوتوليسم« گفته مي شود، تلف شده اند كه بسياري از كارشناسان بر اين 
باورند تا مشكالت خليج گرگان برطرف نش��ود و ميانكاله احيا نشود، 
مرگ و مير گسترده پرندگان ادامه خواهد داشت. اين در حالي است كه 
مدير كل دفتر حفاظت و احياي تاالب ها سازمان حفاظت محيط زيست 
مي گويد بر اساس مطالعات انجام شده، خليج گرگان اليروبي خواهد 
شد تا تبادل جريان آب در اين منطقه با درياي خزر، بر بهبود كيفيت 

آب در ميانكاله تأثيرگذار باشد. 
 به گفته سخنگوي سازمان اورژانس كش��ور از سال گذشته امكان 
موقعيت يابي تماس گيرندگان در دو اس��تان تهران و خراسان رضوي 
به صورت پايلوت اجرا شد و زيرساخت هاي آن در سطح كشور در 27 

دانشگاه فراهم شده است. 
 سازمان پزشكي قانوني اعالم كرد آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي 
قانوني كشور در ۱۰ ماهه امسال با كاهش ۱/ ۱ درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به ۵۰۱ هزار و 2۶4 نفر رسيده است. 
  رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران گفت: مسائل 
جديدي در تهران در حال رخ دادن اس��ت كه رشد شتابان جمعيتي 
يكي از آن موارد اس��ت. جمعيت پايتخت در طول ي��ك قرن 4۳ برابر 
شده اس��ت، اين در صورتي است كه جمعيت كش��ور تنها هشت برابر 

رشد كرده است. 
 استاندار تهران تأكيد كرد: ساالنه 2۰۰ هزار نفر به جمعيت استان 
اضافه مي شود و به همين نسبت و در شرايط منطقي بايد ساالنه يك 
بيمارستان ۳۰۰تختخوابي در استان تهران احداث شود. بيمارستان 
شهداي تجريش پيشرفت ۹2درصدي دارد و در حال حاضر ساختمان 

اين بيمارستان مشكالت فرعي و غيرساختاري دارد. 
 مديركل پيش بيني و هشدار سريع س��ازمان هواشناسي از افزايش 
تدريجي دماي هوا در كشور تا اواسط هفته و بارش پراكنده برف و باران 

در برخي نقاط خبر داد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت براي نخستين بار در جهان

»انرژي درماني« ايراني ساخته شد
ب�راي  اي�ران  در  دانش بني�ان  ي�ك ش�ركت  متخصص�ان 
دس�تگاه  س�اخت  ب�ه  موف�ق  جه�ان  در  نخس�تين بار 
انرژي درماني)هيگ�ز( ب�راي درمان س�ه بيم�اري رايج ش�دند. 
مصطفي فرهي، قائم مقام يك شركت دانش بنيان درباره ساخت دستگاه 
انرژي درماني و ويژگي هاي آن اظهار كرد: اين دس��تگاهي كه ساخته 
شده، »CE« )عالمت استاندارد گونه براي محصوالت( براي آن گرفته 
شده و وارد بازار شده اس��ت. اين دستگاه مي تواند بيمار را از اتاق عمل 
بي نياز كند كه اين كار با هزينه هاي بس��يار پايين انجام مي شود.  وي 
افزود: اين دستگاه هم  اكنون در بيمارستان شهداي تجريش، بيمارستان 
امام خميني و دانشگاه علوم پزشكي مشهد مورد استفاده قرار گرفته و 
قرار است با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بازار هاي 

شرق آفريقا، اوراسيا و چين را هم مورد هدف قرار دهد. 
گفتني است اين دستگاه توسط يك تيم دانش بنيان داخلي ساخته شده 
و اجزاي مختلفي نيز دارد. در واقع اين دس��تگاه »ريدو فروكرونسي« 
است كه به واس��طه ويژگي هاي خاص خود در درمان، توانسته است 
موفقيت بس��يار بااليي در مش��كالت مرب��وط به كف لگ��ن در مورد 
خانم ها به دست بياورد.  اين دس��تگاه يك انرژي درماني به نام »ريدو 
فروكرونسي« دارد كه اين انرژي به واسطه  برنامه ريزي ها و نرم افزارهاي 
مهندسي كه دارد طي جلسه درماني به مدت 2۰ تا نهايتاً 4۰ دقيقه به 
طول مي انجامد، به عضالت كف لگن بيمار تابانده مي شود و براساس 
پروتكل هاي موجود، بيماري ها درمان مي شود.  فرهي افزود: افرادي كه 
عفونت هاي مكرر داشته و به واسطه آنتي بيوتيك  ها و داروهاي مختلف 
به درمان مناسب و قطعي نرسيده اند، ما مي توانيم به كمك اين درمان، 
به نتايج خوب و عالي برس��يم. ضمن اينكه اين دس��تگاه نياز به عمل 
جراحي و نياز به بي حس��ي ندارد و كاماًل بدون درد است و بيمار بعد از 
انجام اين كار به راحتي مي تواند به كارهاي روزمره خود ادامه بدهد.  اين 
دستگاه توسط يك تيم متشكل از متخصصان علوم پزشكي، مهندسي 
مكانيك و مهندسي پزشكي ساخته شده است و با طراحي و ساخت اين 
دستگاه توسط اين شركت دانش بنيان، هزينه درمان انواع بيماري هاي 

زنان، فيزيوتراپي و اورولوژي به كمتر از ۶۰ درصد رسيده است. 

ما ايراني ها با فرهنگ رقاب�ت ميانه چنداني نداري�م؛ به هر آب 
وآتشي مي زنيم كه اثبات كنيم: »من آنم كه رستم بود پهلوان... « 
رقيبي را كه عامل پيشرفت است و ما را به تالش بيشتر وامي دارد، 

سكه يك پول مي كنيم! 
بي رقيب ها را ديده ايد؟ يا درجا مي زنند، يا به قهقرا مي روند. 

رقبا ما را به س�مت خالقيت، ايده پردازي و نوگرايي سوق داده، 
از ركود خارج مي كنند. همچنين باعث ش�ناخت بيشتر محيط 

گرديده، آينده نگري را به ما مي آموزند. 
بنابراين در دنياي امروز روي رقبا حساب باز كرده، وجود آنان را 

الزمه پيشرفت مي دانند. 
چندي پيش پيام تبليغاتي جالبي دي�دم كه يك كمپاني بزرگ 

خودرو سازي براي كمپاني رقيب فرستاده بود:
»تبريك به خاطر 100 س�ال رقابت با تو؛ 30 سال اول كه نبودي، 

كمي خسته كننده بود!«
دوستان! مالحظه مي كنيد؟ رقيب پروري مشخصه بارز اين پيام 

تبليغاتي است. 
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دبي�ر كل كان�ون دفات�ر پيش�خوان دول�ت 
گفت: در توس�عه دولت الكترونيك در سال 
2020، س�ه پله س�قوط داش�تيم كه نش�ان 
مي دهد ت�الش در اي�ن زمينه در كش�ور ما 
نس�بت به س�اير كش�ورها قابل تأمل است. 
علي فالح با بيان اينكه ۱7 هزار دفتر پيشخوان 
دولت و 4۰ هزار ش��اغل داريم، اظهار كرد: اين 
مجموعه بدون دريافت هرگون��ه كمك مالي از 
دولت كار خود را شكل داد و از سال 88 بر اساس 
قانون مصوب مجلس در ام��ر دولت الكترونيك 
وارد ش��د.  وي افزود: نگاه پيشخوان نگاه سنتي 
و محدود و بس��ته نيس��ت. ما در فرايند توسعه 

كس��ب وكار در جهان در رتب��ه ۱27 جهان قرار 
گرفتيم كه يك پله صعود است، هر چند اين رتبه 
شايسته نام ايران در جهان نيست.  دبير كل كانون 
دفاتر پيشخوان دولت اظهار كرد: در توسعه دولت 
الكترونيك در سال 2۰2۰ سه پله سقوط داشتيم 
كه نشان مي دهد تالش در اين زمينه در كشور 
ما نسبت به ساير كشورها قابل تأمل است و بايد 

بيشتر به آن توجه كنيم. 
ف��الح ب��ا بي��ان اينك��ه آمادگ��ي حوزه ه��اي 
خدمات رساني و توسعه شبكه ملي اطالعات قبل 
از كرونا آرزو بود، اما كرونا به توس��عه اين دو امر 
سرعت داد، تأكيد كرد: تشكيل ستاد ملي كرونا 

و ابالغيه هاي رئيس جمهور باعث ش��د مديريت 
ارباب رجوع جزو اولويت هاي دستگاه ها قرار گيرد 
و در اين زمينه سازمان اداري استخدامي نقش 

مهمي را ايفا كرد. 
وي اظهار كرد: تعامالت بين دستگاهي در قالب 
سامانه استعالمات باعث ش��د مردم مراجعه به 
س��ازمان ها را كم كنند و پيش بيني ما اين است 
كه در س��ال ۱4۰۰ در ح��وزه پرداخت و حذف 

فرايندهاي زائد پيشرفت قابل توجهي كنيم. 
دبير كل كانون كشوري پيشخوان دولت يادآور 
ش��د: س��ال ۱۳8۹ يك ماده واحده در مجلس 
مطرح شد مبني بر اينكه س��اختار قانون دفاتر 

پيش��خوان دولت ش��كل بگيرد، اما اي��ن قانون 
دستخوش تغييرات بس��ياري شد و به بلوغ الزم 
نرس��يد.  وي با بيان اينكه اين قانون در مجلس 
دهم به صحن رفت، اما مجدداً برگش��ت، گفت: 
طي چندماه گذشته زحمت زيادي انجام شد تا 
رفع ابهام ها صورت گيرد و اميدواريم تا پايان سال 
قانون در كميسيون اجتماعي تصويب شود و به 

صحن مجلس بيايد. 
وي تأكيد كرد: در حال حاضر منتظر ش��اخص 
تورم س��ال آينده هس��تيم تا ميزان هزينه ارائه 
خدمات دفاتر را تنظيم كنيم كه در فروردين يا 

ارديبهشت ماه ابالغ شود. 

تشييع پيكرپاك 2 شهيد گمنام در تهران
همزمان با ايام شهادت حضرت زينب )س��الم اهلل عليها( پيكر پاك دو 
شهيد گمنام 2۳ ساله و ۳2 س��اله از عمليات رمضان عصر روز جمعه 
8اسفند ۱۳۹۹ در محله يافت آباد تهران روي دستان مردم اين منطقه 

تشييع و در پارك ۱۵ خرداد محله تختي تدفين شد. 

يخ زدگي شكوفه هاي درختان بادام
 در سامان

گرم شدن هوا موجب باز شدن ش��كوفه هاي درختان ميوه به ويژه بادام در 
شهرستان سامان و مناطق ديگر شهركرد شد، اما متأسفانه با بارش برف و 
كاهش دما در چهارمحال و بختياري، شكوفه هاي باز شده درختان بادام در 
اين استان به ويژه شهرستان سامان يخ زدند و در حال از بين رفتن هستند. 

سرماي شديد در شهر زلزله زده سي سخت
سوز سرماي شبانه بر كالبد شهر زلزله زده سي سخت رخ نمايي مي كند، 

اما زندگي زير روشنايي ماه جريان دارد. 

»هنر و داستان« تكليف عيد دانش آموزان
تكالي�ف  گف�ت:  پ�رورش  و  آم�وزش  وزارت  مع�اون 
س�نتي از س�وي معلم�ان ب�راي اي�ام ن�وروز ممن�وع اس�ت. 
رضوان حكيم زاده اظهار داش��ت: ارائه تكاليف سنتي از سوي معلمان 
براي ايام نوروز ممنوع اس��ت و فقط برنامه »عيد، هنر و داستان« براي 
دانش آموزان اجرا مي شود.  معاون وزارت آموزش و پرورش افزود: برنامه 
»عيد، هنر و داستان« با اهدافي همچون پرداختن به ابعاد عاطفي، هنري 
و تربيتي و همچنين آماده سازي بستر مناسب براي بروز استعدادهاي 
دروني و هنري دانش آموزان برنامه ريزي شده است.  حكيم زاده تصريح 
كرد: دانش آموزان مي توانند از بستر فيلم و نمايش و عكس و نقاشي و 
ديگر ابعاد هنري با موضوعات مختلف از جمله »دنياي با بيماري كرونا 
و دنياي بدون كرونا« و همچنين »دلتنگي براي مدرس��ه« در راستاي 
طرح آجر به آجر استفاده كنند.  معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش گفت: برنامه عيد و داس��تان جايگزين ش��د كه دانش آموزان 
در سه محور داس��تان گويي، داس��تان خواني و داستان نويسي بتوانند 
خالقيت هاي خود را بروز دهند و با كتاب انس بگيرند و به واسطه نوشتن 
داستان مهارت هاي نوشتن و از طريق داستان خواني مهارت هاي خواندن 
را تقويت كنند.  به گفته حكيم زاده، اين برنامه عالوه بر حركت در راستاي 
عاليق دانش آموزان، در عين حال فرصت هايي را براي پرورش خالقيت 

آنها ايجاد مي كند و دانش آموزان درگير فضاي مجازي نمي شوند. 

مشاركت بيش از ۷۰۰ هزار نفر در پويش 
»آجر به آجر«

رئي�س س�ازمان نوس�ازي، توس�عه و تجهي�ز م�دارس اع�الم 
كرد: بي�ش از ۷00 ه�زار نفر در اين پويش مش�اركت داش�ته اند. 
مهراله رخشاني مهر با بيان اينكه سرانه فضاهاي آموزشي از ۱/۵ متر 
مربع در قبل از انق��الب به ۵/2 متر مربع رسيده اس��ت، اظهار كرد: به 
مرحله اي رسيديم كه نيازمند توجه بيشتر به حوزه مكان يابي مدارس 
هس��تيم و در اين راس��تا اقداماتي را انجام داديم؛ براس��اس تحوالت 

جمعيتي به سراغ موضوع مكان يابي رفته ايم. 
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس با بيان اينكه در حال 
حاضر سامانه اي داريم كه امكان مكان يابي و ساماندهي مدارس موجود 
را مي دهد، افزود: براي تأسيس مدارس بايد اطالعات فضاهاي موجود 
و در حال بهره برداري و همچنين امالك آموزش و پرورش را در اختيار 
داشته باشيم.  رخشاني مهر افزود: براي حل موضوع گرفتن اطالعات از 
ساير دستگاه ها تفاهمنامه اي با شركت پست امضا كرديم كه گام خوبي 
است.  معاون وزير آموزش و پرورش افزود: در پويش آجر به آجر بيش 
از 7۰۰هزار نفر مشاركت داشته اند، اما وضعيت استان ها با هم متفاوت 
است.  وي گفت: در سال ۱4۰۰حدود ۱۰ استان را انتخاب مي كنيم و از 

ابتداي سال فرايند مكان يابي اين استان ها را آغاز خواهيم كرد. 

سقوط 3 پله اي دولت الكترونيك در ۲۰۲۰
   خبر

كرونا نگران كننده تر از 
هر زمان ديگري شده 
اس�ت. همه مسئوالن 
از هجوم طوفاني كرونا 
رعاي�ت  درص�ورت 
نكردن شيوه نامه هاي 
بهداشتي خبر مي دهند


