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شهرستانها

گزارش

خطر همیشگی زمینلرزههای بزرگ در پهنه زاگرس
پژوهشــگر لرزهزمینساخت ســازمان زمینشناســی و اکتشافات معدنی
کشــور ،ایالت لرزهزمینســاختی بزرگ و جــوان «زاگرس» را از شــناخته
شــدهترین پهنههای زمینســاختی کرهزمین میداند و معتقد است بنادر و
شــهرهایی همچون «ســیراف»« ،بندرعباس» و «بوشهر» از جمله پهنههای
دارای زمینلرزههای مخرب تاریخی در این گستره هستند و طراحی و اجرای
ســازههای مقاوم تنها راه مواجهه با زلزلههای بزرگ در این پهنه اســت.دکتر
شهریار ســلیمانی آزاد ،پژوهشگر لرزهزمینساخت ســازمان زمینشناسی و
اکتشــافات معدنیکشور در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به رخداد زلزلههای
دوقلوی فین اســتان هرمزگان ،گفت :بر پایــه وضعیت لرزهخیزی و موقعیت
گسلی فعال به نقشه کشیده شده در ایران ،پوسته زمین در سرتاسر
پهنههای
ِ
این گستره یکسان ،یکنواخت و همگن نبوده و توسط پهنههای گسلی بنیادین
به ایالتهای لرزهزمینســاختی گوناگون قابل جداسازی است.وی ادامه داد:
این گفته به این معنی اســت که هر یک از ایالتهای لرزهزمینساختی دارای
ویژگیهای رفتاری و زلزلهشناختی نسبتا شاخصی هستند و از میان ایالتهای
لرزهزمینســاختی ایران ،ایالت لرزهزمینساختی بزرگ و جوان «زاگرس» از
شناخته شدهترین پهنههای زمینساختی کرهزمین بهشمار میآید و به همین
سبب همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و هست.
سلیمانی خاطر نشان کرد :این رشته کوه با راستای شمالباختری-جنوب
خاوری و با درازای بیــش از  ۱۳۰۰کیلومتر در میانه کمربند کوهزایی آلپ-
هیمالیــا قرار گرفته و در اصل در شــکل پهنه وســیعی از چینخوردگیها و
گسلهای درون و در میان آنها نتیجه همگرایی ،فشردگی و برخورد صفحات
زمینســاختی عربســتان و اوراسیا اســت.این پژوهشــگر لرزهزمینساخت
ســازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنیکشور تاکید کرد :این رشته کوه با
پهنای بیش از  ۳۰۰کیلومتر از شــمال خاور به سوی جنوبباختر دست کم
دربرگیرنده چهار پهنه با بلندای نســبتا یکسان است که با گسلهای بنیادین
 NW-SEو گاها  E-Wســاخته شده و از هم قابل جداسازی است.به گفته
این محقق حوزه لرزهزمینساخت ،جنوب باختریترین بخشهای این گستره،
تشــکیل دهنده مرز ســواحل خلیج فارس و پیشانی جنوبی کوههای زاگرس
اســت که با چینخوردگیها و گسلهای فشــاری و موربلغز پوششدهنده
آنها همراه اســت و گاها با گســلهای پیســنگی راستالغز شــمالی-جنوبی
نیز بریده شــده است .جنبایی زیاد ،تنوع نســبی در ژرفای کانونی زلزلهها و
نیز فراوانی گســلهای کوتاهتر میان پهنههای گســلی اصلی (بهویژه در دل
چینخوردگیهــای بزرگ) از جمله ویژگیهای بارز ایالت لرزهزمینســاختی
زاگرس بهشمار میآیند.
ســلیمانی با تاکید بر اینکــه جنبایی لرزهای گســتره جنوبی زاگرس در
ســاحل خلیج فارس در گذر زمان ،زمینلرزههای اثرگذاری را از خود در بازه
تاریخ به ثبت رســانده است ،یادآور شد :بنادر و شهرهایی همچون «سیراف»،
«بندرعباس» و «بوشــهر» از جملــه پهنههــای دارای زمینلرزههای مخرب
تاریخی و ...در این گســتره بهشــمار میآیند .از دیــدگاه خطر زمینلرزه ،هر
گسترهای که در پیشینه خود حتی یک بار زمینلرزه اثرگذاری را تجربه کرده
باشد ،بدون تردید توان تجربه کردندوباره آن را داراست.سلیمانی ادامه داد:
از این رو ،توسعه جمعیتی شهری و صنعتی پهنههای یادشده در طی دهههای
گذشــته ،این مناطق را هماکنون در معرض آســیبپذیری هرچه بیشتر و از
این روی خطرپذیری لرزهای بیشــتری قرار داده است .پس ،طراحی و اجرای
هر چه بیشــتر ســازههای مقاوم و مقرون بصرفه بر پایه آییننامهها ،قوانین و
ضوابط الزماالجرای فنی برآمده از دادههای لرزهزمینســاختی ،شرط اساسی
توسعه هر چه پایدارتر در این مناطق است.
وی به اهمیت شریانهای حیاتی در زمینلرزهها اشاره کرد و گفت :در این
بین ،بیتردید نقش شبکه شــریانهای حیاتی (همچون خطوط انتقال برق،
گاز و راهآهن) بســیار پررنگتر خواهد بود .اینگونه شبکهها معموال ترکیبی
از گرههــای حیاتی و خطوط اتصالی میانآنهاست.ســلیمانی افزود :بهعنوان
نمونه در شــبکه انتقال گاز کشور ،پاالیشگاهها و ایستگاههای تنظیم فشار گاز
جزو گرهها و خطوط لوله میان آنها دربرگیرنده خطوط اتصالی حیاتی اســت؛
از این روی ،کارکرد درســت اینگونه شبکهها بههنگام رخداد بالیای طبیعی
همچون زمینلرزههای بزرگ و متوســط اهمیت ویژهای مییابد؛ چرا که حتی
از کار افتــادن یک گره حیاتــی گاهی میتواند موجب خروج کل شــبکه از
مدار کاری شود.پژوهشگر لرزهزمینساخت سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنیکشــور تاکید کرد :پیشــینه لرزهخیزی و موقعیت گسلهای جنبا و
لــرزهزا در پهنه زاگــرس بزرگ و بهویژه مناطق تمرکــز جمعیتی ،صنعتی و
اقتصادی کشور در ساحل شمالی خلیج فارس بهروشنی گویای اهمیت واقعی
موضوع اثرگذاری زمینلرزههای متوسط و بزرگ کنونی در آن میتواند باشد.
ی با بزرگای بیش
وی یادآور شد :رخداد زمینلرزههای دوگانه فین-قلعهقاض 
از  ۶در گستره نسبتا کم جمعیت شمال بندرعباس و در هنگام روشنایی روز
نیز از این موضوع جدا نبوده و بهتر است مسؤولین به آن دست کم ب ه عنوان
آالرم خطری برای مناطق پرجمعیتتر و دارای پیشــینه لرزهخیزی بزرگ در
این گستره نگاه کنند.سلیمانی به ســابقه لرزهخیزی فین اشاره کرد و گفت:
شــهر فین طی سالهای گذشته (در ســال  ۱۳۹۳ ،۱۳۸۵و )...نیز تجربهگر
زمینلرزههای با بزرگای متوســط و کوچک بوده اســت .از این روی ،طراحی،
نظارت و اجرای فنی ضوابط ســاخت و ساز ایمن در تمامیمراکز جمعیتی و
اقتصادی یادشده تنها راه حل اثرگذار در اینگونه پهنههای خطرناک لرزهای
است.وی ،وجود درز و شکســتگیها در الیههای سست چین و گسل خورده
فــراوان کوههای زاگــرس را از جمله دالیل اصلــی ناپایداریهای دامنهای و
ش کوهها در هنگام لرزش شدید زمین بههنگام رخداد زمینلرزهها در این
ریز 
گونه گسترهها دانســت و گفت :در طی دهههای اخیر ،با افزوده شدن برخی
مشــکالت همچون فرونشست دشتهای اصلی کشــور به سبب بهرهبرداری
بیرویــه از آب ســفرههای زیرزمینی گاها ســازههای احداث شــده بر روی
ایندشــتها نیز با ایجاد و توسعه ترکهای تدریجی در آنها نسبت به قبل در
مقابل رخداد زمینلرزههای کوچکتر نیز آسیبپذیرتر شده و لذا در حال حاضر
توجه به این موضوع امری بسیار بایسته میتواند بهشمار آید.
اخبار کوتاه

تحویل منازل مردم آسیبدیده از زلزله
در بندرعباس تا شب عید ۱۴۰۱
اکبر نیکزاد گفت :طبق برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان ســال همه
واحدهای آسیب دیدگان از زلزله بندرعباس را تحویل خواهیم داد.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمیدر
بازدید از مناطق زلزلهزده بندرعباس با اشاره به حجم باالی عملیات بازسازی
در این مناطق گفت :از بنیاد مسکنهای چهار استان کردستان ،یزد ،کرمان و
سیستان و بلوچستان برای بازسازی منطقه کمک گرفتیم تا کار ساخت منازل
مسکونی مردم زودتر به سرانجام برسد.
وی افزود :هر روز که این مردم آسیب دیده در چادر سپری کنند برای ما و
به ویژه رئیس جمهور سخت خواهد بود و طبق برنامهریزیهای صورت گرفته
تا پایان ســال همه واحدها را تحویل خواهیم داد تا مردم در سال جدید زیر
سقفهای مقاوم اسکان پیدا کنند.رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه باید ۲۵۰۰
واحد آسیبدیده از زلزله ،تخریب و از نو ساخته شود و  ۷۰۰واحد نیز نیاز به
تعمیر دارد ،از تشــکیل پرونده برای این واحدها خبر داد و تصریح کرد :برای
بازســازی هر واحد مبلغ  ۱۸۰میلیون تومان تســهیالت و  ۷۰میلیون تومان
کمک بالعوض اختصاص یافته اســت و مبلغ  ۳۰میلیون تومان تســهیالت و
 ۲۰میلیــون تومان کمک بالعوض نیز به واحدهایی تعلق میگیرد که نیاز به
تعمیر دارند.

 ۷۴درصد مدارس لرستان شرایط بازگشایی ندارند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی لرستان گفت ۷۴ :درصد مدارس
اســتان شــرایط بازگشــایی ندارند.به گزارش ایلنا ،مریم کوشکی در شورای
آمــوزش و پرورش لرســتان بیان کرد ۷۴ :درصد مدارس اســتان شــرایط
بازگشایی در شرایط کرونایی را ندارند.
دبیر ســتاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان افزود :هزار و ۴۶۷
معلم در لرســتان هنوز واکسن کرونا را تزریق نکردهاند که از این تعداد ۴۱۸
نفر در کوهدشــت ۲۵۲ ،نفر در خرم آباد و بقیه در سایر شهرستانها سکونت
دارند.به گفته کوشکی  ۱۵درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم یک مدرسه
بعد از بازگشــایی کرونا مثبت شدند.این مسئول گفت ۳۴۰ :هزار دانش آموز
لرستانی در  ۴هزار و  ۵۰۰مدرسه بعد از دو سال دوری از آموزش حضوری از
امروز در مدارس حاضر شدند.
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طرح جامع زعفران بوی بیفرجامیمیدهد
درحال حاضر  ۱۲ســال از تدویــن طرح جامع زعفران
میگــذرد ،اما تاکنــون اقدام موثری برای اجرایی شــدن
آن انجام نشــده اســت.به گزارش فارس ،سال  ۸۸طرحی
بــا عنوان برنامه ملی زعفران در خطه زعفرانخیز کشــور
یعنی خراسانجنوبی و رضوی تدوین و به دولت و مجلس
فرستاده شــد و در سال  ۹۱هم مصوب و مقرر شد ردیف
بودجهای برای آن در مجلس تعریف و اجرایی شود.طرحی
که در آن مشــارکت و اجماع آرای همه دســت اندرکاران
امر اعم از دولتی ،خصوصی ،تولیدی و صادراتی دیده شــد
و تدویــن آن هم با مشــارکت همه ایــن بخشها بود .به
اذعان کارشناسان ،این مصوبه طرحی جامع و دربرگیرنده
همه ابعاد است که دســت اندرکاران اجرای آن میتوانند
بیش از  ۹۰درصد مشــکالت گریبان گیــر این محصول
راهبردی را برطرف کنند؛ طالی ســرخ در وسعت بیش از
 ۷۰هزار هکتار از زمینهای خراســان رضوی و جنوبی که
از استانهای خشک و کم آب کشور هم محسوب میشوند
کشــت شــده و معاش بیش از  ۱۶۰هزارخانوار را تأمین
میکند.در طرح جامع و ملــی زعفران همه ابعاد از تولید
و راندمان در واحد سطح تا کیفیت ،فرآوری ،بسته بندی،
برندســازی ،ثبت ژنتیکی ،صادرات ،بازاریابی و حفظ بازار
جهانی دیده شده اســت.درحال حاضر  ۱۲سال از تدوین
طرح جامع زعفران و  ۱۰ســال هم از زمان تصویب آن در
مجلــس و دولت میگذرد ،اما تاکنــون هیچ اقدام موثری
برای اجرایی شــدن آن انجام نشده است.جالب اینجاست
که شورای ملی زعفران طرح جامع جهش تولید وصادارت
زعفــران ایران را هم در  ۶محور تهیه و تدوین کرد و برای
تصویب به هئیت دولت فرســتاد که در کمیسیون فرعی
اقتصــادی دولت وقت رد شــد.با این تفاســیر باید گفت
شــورای ملی زعفران که یک تشــکل خصوصی اســت و
وظیفه اش مشاوره است کارش را در این مدت به درستی
انجام داده و اگر این طرحها راه به جایی نبرده است به کم
کاری دولتهای قبل که قدرت حاکمیتی و اجرایی داشته
اند بر میگردد.
در این قســمت متولیان امر  ۹هدف را مد نظر داشتند
که افزایش میانگین عملکرد در واحد سطح از  ۳.۵به ۸.۵

کیلوگرم در هکتار ،ارتقای کیفیت محصول ،دســتیابی به
بازارهای جدیــد زعفران ،بهره منــدی از نتایج کاربردی
طرحهای تحقیقاتی در تنوع بخشــی به فرآوردههای این
محصول ،بازگشت هرچه بیشــتر ارزش افزوده زعفران به
کشور ،ســاختار غیر دولتی مناسب در امر ساماندهی امور
تولید ،فــرآوری ،بازاریابی و صــادرات زعفران ،اختصاص
ردیفهای تسهیالتی و سرمایه در گردش ،اصالح و بهینه
سازی استانداردهای موجود و ارتقای جایگاه زعفران ایران
در سازمان استاندارد جهانی از جمله اهداف اجرایی شدن
این طرح محسوب میشود.همچنین طرح جامع محصول
زعفران ایران شامل  ۶طرح کلی در قالب  ۱۱۲پروژه است
که این  ۶طرح شــامل طرح بهبود تولید و ارتقای مهارت
زعفــران کاران با  ۲۶پروژه ،طرح بهبود فرآوری و بســته
بنــدی زعفران با  ۱۶پروژه ،طرح بهبود بازاریابی و تجارت
خارجی زعفران با  ۱۰پروژه ،طرح بهبود تحقیقات زعفران
با  ۲۹پروژه ،طرح بهبود ســاختار و قوانین زعفران با ۱۰

پــروژه و طرح بهبود تدوین اســتانداردهای زعفران با ۲۱
پروژه است.متولیان تدوین طرح جامع زعفران برای اجرای
ایــن طرحها و پروژههای زیــر مجموعه آن  ۳هزار و ۳۰۶
میلیارد ریال اعتبار پیشــنهاد دادند که از این مبلغ سهم
دولت هزار و  ۳۱۳میلیــارد ریال و معادل  ۳۹.۷۱درصد،
سهم تســهیالت بانکی هزار و  ۳۷۱میلیارد ریال و معادل
 ۴۱.۴۵درصد و ســهم آورده  ۶۲۲میلیارد ریال و معادل
 ۱۸.۸درصد است .این طرح برای افق ده ساله تهیه شد که
دارای دو برنامه  ۵ســاله اول و دوم است.برنامه اول از ۸۹
تا  ۹۳و برنامه دوم از سال  ۹۴تا  ۹۸مدت زمان اجرای آن
تعیین شده اســت .با این تفاسیر حدود سه سال از برنامه
دوم طرح جامع زعفران هم براساس پیش بینیهای انجام
شده میگذرد ،اما هنوز از اجرای طرح خبری نیست.
احتشــام عضو شــورای ملی زعفران گفت :طرح جامع
زعفران که سال  ۸۸در  ۶محور اساسی تهیه شد به واسطه
پای کار نیامدن دولتهای قبل هیچ اتفاقی برای آن نیفتاد

یعنی اعتبار آن تأمین نشد تا بخواهد عملی و اجرایی شود.
او با بیان این که تشکلهایی مانند شورای ملی زعفران به
واسســطه این که جزو بخش خصوصی هستند هیچ گونه
نقش اجرایی و حاکمیتی ندارند ،افزود :تشــکلهای بخش
خصوصی فقط میتوانند نقش مشاورهای داشته باشند که
شــورای ملی زعفران در این زمینــه با تدوین طرح جامع
بهبود زعفران در ســال  ۸۸و طــرح جامع جهش تولید و
صادرات زعفران در سال  ۹۸به وظیفه اش به خوبی عمل
کرده اســت و اگر دولتهای قبل هم بــه وظایفش عمل
میکردند شاید شــرایط این محصول استراتژیک و خاص
ایران در جهان بهتر از این بود.احتشــام عضو شورای ملی
زعفــران گفت :طرح جامع جهش تولید و صادرات زعفران
که ســال  ۹۸هم تهیه و تدوین شد دارای  ۶محور اساسی
در حــوزه تولید و بازار یابی این تک محصول جهانی ایران
بود که این طرح هم در کمیســیون فرعی اقتصادی هیئت
دولت قبل رد شــد.او افزود :اگر این طرح رأی میآورد به
طور حتم میتوانســت مرهمیبر زخم زعفران زحمتکش
که عایدی چندانی از این محصول نصیب آنها نمیشــود
بود ،اما حامینبودن دولتهای قبل طی این مدت ســبب
شــد تا ضربه اساســی به زعفران کاران که بیشتر زحمت
را محتمل میشــوند وارد شود.حسینی زرگل عضو دیگر
شورای ملی زعفران گفت :بعد از گذشت  ۱۲سال از زمان
تهیه و  ۱۰ســال از موقع تصویب طرح جامع زعفران هیچ
اتفاقی نیفتاده و آب هم از آب تکان نخورده اســت؛ یعنی
هنوز این طــرح در همان نقطه تهیــه و تصویب مانده و
دولتهای قبل هیچ قدمیبرای اجرایی شدن آن برنداشته
است.او افزود :ســوال دیگری که مطرح میشود این است
که آیا بعد از گذشــت  ۸سال نمیتوان حامیمالی دیگری
را وارد میدان کرد تا اجرای طرح جامع زعفران اســتارت
بخــورد و گامیموثر برای رونــق این محصول مزیت دار و
ویژه برداشته شود؟حســینی با بیان این که وظیفه دولت
سرمایه گذاری در کارهای زیربنایی و اساسی است تا وقتی
تولید به انبوه رســید تولید کننده نگران بازار نباشد بیان
کــرد :نقش دولتها خیلی تأثیرگذار اســت و این مربوط
به ایران نیست بلکه در همه نقاط دنیا همین طور است.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری:

ساالنه بیش از  ۱۶درصد فرسایش خاک در ایران داریم

مدیرکل دفتــر حفاظت خاک و آبخیزداری ســازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشــور با اشــاره به اهمیت
فرسایش خاک و ریزگردها در کشور گفت :ساالنه بیش از
 ۱۶درصد فرسایش خاک در ایران داریم.به گزارش ایلنا از
یزد ،هوشنگ جزی اظهار داشت :موضوع خاک و فرسایش
خاکی در کشــور ما بسیار مهم است و اگر خاک و پوشش
گیاهی خوب داشته باشیم قطعا آب هم خواهیم داشت .وی
بــا بیان اینکه بهترین راهکار برای حفظ خاک و جلوگیری
از فرســایش و لغزش زمین ،توســعه آبخیزداری در کشور
اســت افزود :ساالنه در حدود  ۲میلیارد تن خاک در کشور
فرســایش دارد و هرچه منابع طبیعی مــورد تخریب قرار
بگیرد بحرانهای بعدی بیشتر خواهد شد.
مدیرکل دفتــر حفاظت خاک و آبخیزداری ســازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشــور ادامــه داد :بر اثر دو

عامل آب و باد بهطور متوســط ساالنه  ۱۶درصد فرسایش
خاک ایجاد میشود این در حالیست که ب ه طور متوسط در
اقلیم خشــک و بیابانی کشور ما  ۷۰۰تا  ۱۰۰۰سال طول
میکشد تا یک سانتیمتر خاک تشکیل شود.وی با تاکید بر
اینکه برای جلوگیری از فرســایش خاک بهترین کار حفظ
پوشــش گیاهی و آبخیزداری است اضافه کرد :بهترین راه
برای حفظ آب« ،خاک» اســت و اگر خاک را حفظ کنیم
مشکالت و تنشهای ابی هم خود به خود حل میشود اما
این موضوع مورد توجه نیســت و طرحهای آبخیزداری به
درستی اجرایی نمیشود.
جزی بــا تاکید بــر لزوم تســریع اجــرای طرحهای
آبخیزداری در عرصههای طبیعی کشــور اظهار داشــت:
برای تســریع در اجرای این طرحها نیازمند کمک مجلس
و دولت در افزایش اعتبار هســتیم و طرحهایی که تاکنون

اجرایی شده نیز اعتبارات چشمگیری نداشته و از گوشه و
کنار و به ســختی تامین اعتبار شده است.وی با بیان اینکه
اجرای پروژههای آبخیزداری در کاهش تبعات خشکسالی
نیــز نقش موثر و قابل تاملی دارند عنوان کرد :فعالیتهای
آبخیزداری با اهداف مدیریت جامع حوزههای آبخیز در پی
ب دهی ،تغذیه سفرههای
کاهش فرســایش خاک و رســو 
آبهای زیرزمینی ،افزایش پوشش گیاهی ،کنترل سیالب
و بهــرهوری بهینه از نزوالت آســمانی اســت که تبعات
خشکسالیها را کاهش میدهد.
جــزی تصریح کرد :بــا احداث طرحهــای آبخیزداری
و آبخــوان داری عالوه بر اینکــه از تخریب منابع طبیعی
جلوگیری خواهد شد ،احیای منابع آبی را نیز شاهد خواهیم
بود.وی با بیان اینکه نظام برنامه ریزی کشور به دنبال افتتاح
پروژههای بزرگ است و فکر میکند اگر در زمان مدیریت

کوتاه چیزی افتتاح نشود ارزشی ندارد افزود :سرمایه گذاری
در بخشهای منابع طبیعی بســیار ضعیف است و اعتباری
برای آن دیده نشده است که این موضوع برای همه کشور
شرایط یکسانی دارد.جزی با اشــاره به آشنا نبودن برخی
از مردم با طرحهای آبخیــزداری و اهمیت این طرحها در
توســعه بخش کشــاورزی گفت :طرحهای آبخیزداری در
جلوگیری از خروج روانآب و هدایت به ســمت قناتها و
چشــمهها و بندها نیز نقش آفرین اســت لذا باید ضرورت
اجرای طرحهــای آبخیزداری برای مردم فرهنگســازی
شــود.مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری ســازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت :با تقویت
مشارکت مردم در این حوزه میتوان سرمایهگذاری مردم و
کشاورزان را برای اجرای طرحهای آبخیزداری افزایش داد
که در استان یزد نمونه این مشارکت را داریم.

نظارت علوم پزشکی کرمان بر بازگشاییها ضروری است

نگرانی والدین از بازگشایی حضوری مدارس

والدین کودکان زیر  ۱۲ســال ایــن روزها با تصمیم آموزش و پرورش برای
حضور فرزندانشــان در مدارس مواجه شدهاند و مســئوالن نیز در چرایی این
اقدام پاســخ روشنی نمیدهند .به گزارش مهر ،آخرین سویههای کرونا نه تنها
افراد بزرگســال بلکه کودکان را نیز هدف قرار داد و این ویروس حتی گریبان
نوزادان را هم گرفت و موجب افزایش اجرای پروتکلها در این رده ســنی شد.
اما مسئوالن طی روزهای اخیر گویی این واقعیت را فراموش کردهاند و به فکر
بازگشایی مقطع ابتدایی بدون اجرای واکسیناسیون هستند.طی روزهای اخیر
والدین دانش آموزان زیر  ۱۲ســال با پیامکهای متعددی از ســوی مسئوالن
مدارس مواجه شدهاند که خواستار حضور دانش آموزان در مدارس هستند.
در این میان شوک روانی به والدین و دانش آموزان وارد شده است ،بسیارند
افرادی که طی  ۲سال اخیر برای دوری از عوامل بیماری زا خانه نشین بودهاند
اما هم اکنون به یکباره باید فرزندانشــان را به مدارسی بفرستند که هیچ گونه
تضمینی برای عدم ابتالی دانــش آموزان به ویروس نمیدهند بلکه در مقابل
از والدیــن رضایت نامه برای حضور دانش آموزان در مدارس مطالبه میکنند.
نکته جالب توجه اینکه؛ قرار اســت کالسهای درس با حضور  ۱۵نفره دانش
آموزان در کالسهای درس  ۱۲متری برگزار شــود ،این در حالیست که طبق
پروتکلهای دانشگاه علوم پزشــکی کرمان فاصله هر دانش آموز با افراد دیگر
باید حداقل دو متر باشــد .این در حالیست که طبق استانداردهای موجود در
یک کالس  ۱۲متری فقط باید سه نفر حضور داشته باشند.
اما تماسهای مکرر والدین با مســئوالن آموزش و پرورش فقط یک جواب
دارد ،مــا فقط دســتور العملها را رعایت میکنیم ،اما اگر نگاهی به دســتور
العملها بیندازیم بر عدم تجمع دانش آموزان تاکید دارد با احتســاب کم رنگ
شــدن آموزشهای مجازی و حضور دانش آموزان در مدارس در هر ســاعت
از روز میتــوان حجم باالی دانش آمــوزان در مدارس را پیش بینی کرد.عدم
واکســینه شدن دانش آموزان زیر  ۱۲ســال در حالی که برخی از واکسنهای
موجود در نظام بهداشــتی از جمله واکسن پاستور برای واکسیناسیون در این
رده ســنی مناسب است میتواند موجب افزایش روند شیوع بیماری شود .این
در حالی ست که بسیاری از کشورها واکسیناسیون کودکان را نیز آغاز کردهاند.
محمد حســینی ،پزشــک متخصص بیماریهای عفونــی در گفتگو با مهر
در این خصوص بیان کرد :کودکان مهمترین عامالن شــیوع کرونا هســتند و
میتواننــد بعد از ابتالء بیمــاری را به والدین و خانــواده منتقل کنند ،ضمن
اینکه سویههای جدید کرونا نیز به سادگی کودکان را مبتال میکند.وی افزود:
برگزاری حضوری کالسها در شــرایطی که آموزش غیــر حضوری به تکامل
رســیده و دانش آموزان با این سیســتم تطابق یافتهاند و خطر شــیوع کرونا
وجود دارد ،منطقی نیســت.وی ادامه داد :جمع شــدن  ۱۰تا  ۱۵دانش آموز

در یک کالس  ۱۲متری ریســک ابتالی بسیار باالیی دارد و اینکه بخواهیم با
یک دســتور العمل جمعیت بزرگ دانش آموزی را در معرض خطر ابتالء قرار
دهیم با معیارهای پزشکی سازگار نیست و نمیتوان این تصمیم را کارشناسی
شده دانست.
حسینی گفت :در شــرایطی که تازه از موج پنجم کرونا خارج شدهایم چه
دلیلی دارد که با بازگشاییهای غیر ضروری زمینه را برای شیوع مجدد ویروس
مهیا کنیم چون با ادامه روند شــیوع بیمــاری جامعه در زمینههای مختلف از
جمله اقتصاد و ســامت با چالش عمده مواجه میشــود.مهران باهری ،رئیس
روابط عمومیآموزش و پرورش اســتان کرمان نیز در گفتگو با مهر عنوان کرد:
طبق دستور العمل روند بازگشایی مدارس در حال انجام است.وی گفت :طبق
بررســیهای صورت گرفته و ابالغی که انجام شــده است روند بازگشایی آغاز
شــده و در مدارس مختلف بنا به وضعیت مدارس و فضای آموزشــی و تعداد
دانــش آموزان کار در حال انجام اســت.وی تاکید کرد :در هیچیک از مدارس
آموزشهای مجازی نباید متوقف شــود و روند آموزش به صورت دقیق توسط
آمــوزش و پرورش رصد میشــود.وی عنوان کرد که بازگشــایی مدارس باید
مطابق با دستور العملهای مصوب و رعایت نکات بهداشتی انجام شود.
حســین صافی زاده ،معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان کرمان
نیز در گفتگو با مهر در این زمینه گفت :ما به صورت مســتمر در این زمینه با
آموزش و پرورش در ارتباط هســتیم و فقط در صورت رعایت فاصله اجتماعی
یعنی فاصله  ۲متری هر دانش آموز با نفر مجاور با بازگشــایی مدارس موافقت
کردهایم.وی افزود :با این شــرایط بازگشایی مدارس در بسیاری از مدارس باید
با تمهیدات ویژه انجام شود به خصوص مدارس شهر کرمان که جمعیت باالیی
دارند باید با نظارت جدی این کار انجام شود.
وی از معاونت بهداشتی آموزش و پرورش خواست با توجه به ریسک باالی
بازگشــاییها ،نکات بهداشــتی را با دقت نظارت کند.صافی زاده همچنین از
نظارت دانشــگاه علوم پزشکی در این زمینه خبر داد و از والدین دانش آموزان
خواســت در صورتیکه پروتکلها رعایت نمیشــود مراتب را به دانشگاه علوم
پزشکی اطالع دهند.وی برگزاری هر تجمع غیر ضروری را در زمان شیوع کرونا
خطر آفرین دانســت و گفت :دســتور العملهایی در این خصوص وجود دارد
که رعایت آنها در مدارس ضروری اســت که یکی از موارد عدم نزدیک شــدن
دانش آموزان به یکدیگر ،عدم اســتفاده از آبخوری و رعایت نکات بهداشتی در
ســرویسهای بهداشتی است که با توجه به ســن اندک دانش آموزان ابتدایی
باید نظارت جدی در مدارس انجام شود در غیر این صورت شاهد شیوع مجدد
کرونا خواهیم بود.
این در حالیســت که امروز رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت

بهداشــت در وبینار معاونان بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور وضعیت
استان کرمان را در زمینه شــیوع کرونا نگران کننده اعالم کرده است ،محمد
مهدی گویا خواســتار اتخاذ تدابیری برای کنترل کرونا در کرمان شده است.
با این وجود بازگشــایی مدارس در جمعیتی که واکسن نزدهاند نگرانی والدین
و مراجع درمانی و بهداشــتی اســتان را در پی داشــته اســت.از صبح امروز
شــاهد تماسهای گســترده والدین با خبرگزاری مهر در کرمان در خصوص
بازگشاییهای بی رویه و غیر اصولی مدارس در استان کرمان هستیم.
این در حالیســت که یکی از والدین دانــش آموزان در گفتگو با مهر ضمن
اشــاره به اینکه مدیر مدرسه از محدود شــدن آموزشهای غیر حضوری خبر
داده است تاکید کرده که از شنبه هفته آینده حضور دانش آموزان در مدارس
اجباری میشود.وی گفت :حتی گفته میشود اگر دانش آموز در مدرسه حضور
نیابد نمره انضباط کاهش مییابد یا در روند تحصیل دانش آموز با مشــکالتی
مواجه میشود.وی ادامه داد :دانش آموزان باالی  ۱۲سال چون واکسن زدهاند
با رعایت نکات بهداشــتی میتوانند در مدارس حضــور یابند اما دلیل حضور
دانش آموزان زیر  ۱۲ســال در مدرســه در حالی که ویروس کرونا به این رده
سنی هم رحم نمیکند چیست؟
وی گفت :به نظر میرســد مســئوالن آموزش و پرورش میخواهند به هر
قیمت دستور العمل جدید را اجرا کنند و نظارت دقیقی هم در خصوص رعایت
دســتور العملها انجام نمیشود ،حتی به روند آموزش مدارس نیز صدمه وارد
میشود چون یک معلم در طول سه روز در یک کالس  ۴۵نفره باید یک درس
را برای  ۱۵نفر از دانش آموزان تکرار کند در کل ابعاد مختلف طرح بررســی
نشــده و فقط هدف بازگشایی مدرسه است.وی این سوال را مطرح کرد که آیا
مســئوالن تعهد کتبی در خصوص عدم ابتالء کودکان به ویروس را میدهند؟
اگر ویروس کنترل شده چرا هنوز در همین ادارت آموزش و پرورش کارمندان
از پشت کاورهای پالستیکی با مردم صحبت میکنند؟
نکته قابل توجه اینکه خبرنگار مهر در این گزارش در گفتگو با مســئوالن
دانشــگاه علوم پزشــکی با ابزار نگرانی شدید از بازگشــایی مدارس در مقطع
ابتدایی که واکسن نزدهاند رو برو شد و این در حالی بود که مسئوالن آموزش
و پــرورش با وجود حضور  ۱۰تــا  ۱۵دانش آموز در یــک کالس  ۱۲متری
تاکید دارند که مشکل بهداشتی در مدارس ایجاد نمیشود.عدم رعایت دستور
العملهای بهداشــتی در اســتان کرمان به طوری که استفاده از ماسک به زیر
 ۳۰درصد رسیده است موجب شده استان کرمان همچنان از نظر تعداد ابتالء
روزانه وضعیت مطلوبی نداشــته باشد و تنها روز گذشته  ۷۴مورد جدید ابتالء
به کووید  ۱۹در کرمان شناســایی شده است .باید منتظر بود و روند ابتالء به
کرونا در این رده سنی را بعد از بازگشایی مدارس بررسی کرد.

«آگهي تجديد مزايده عمومي»
سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري سمنان به استناد مجوزهاي اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره موارد

به شرح ذيل از طريق تجديد مزايده عمومي اقدام نمايد:
رديف

كاربري

مساحت و نشاني

اجاره ماهيانه (ريال)

سپرده شركت در
مزايده (ريال)

1

يك باب مغازه با كاربري آزاد با در نظر
گرفتن شرايط پارك و پس از اخذ موافقت
سازمان (مورد استفاده تجاري)

سمنان ،پارك شقايق ،يك باب تجاري به
مساحت تقريبي  145مترمربع

18،000،000

11،000،000

لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد تا مورخ  1400/9/15جهت دريافت ،تكميل اسناد مزايده به آدرس :سمنان ،ميدان استاندارد،
بلوار شــهدا پدافند هوايي ،ســازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري ســمنان (واحد حقوقي) مراجعه و يا با شماره تلفن:
 33370306تماس حاصل نمايند .الزم به ذكر است سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.

