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ارزش زن از نگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

یاِر نیکی شناس
علی جان بزرگی»جهانی«

زنانی چون فرانَک مادر فریدون، ســیندخت همسر شاه کابل 
و مادر رودابه، تهمینه همســر رســتم در شــاهنامه  فردوسی 
ستوده شــده اند و زنی نیز چون سودابه دختر شاه هاماوران و 
همسر کیکاوس به ســبب توطئه در کشتن سیاوش به شدت 
مذّمت شــده است. نکته این است که نه آن ستایش ها و نه این 
ســرزنش هیچکدام از فردوسی نیســت زیرا به گفته شاهنامه 
پژوهان)دبیرسیاقی1393:ص13(، فردوسی شاهنامه را از روی 
شاهنامه نثر ابومنصوری به شعر درآورده است. شاهنامه ی نثر 
ابومنصوری به دستور ابومنصور محمد ابن عبدالرّزاق فرمانروای 
طوس توســط چهار تن از موبدان زرتشتی به نام های: شاج از 
هرات، یزدانداد ازسیستان، ماهوی از نیشابور، و شادان از طوس 
به نثر نوشته شده اســت. پیش از فردوسی دقیقی شاعر نیز از 
همین منبع هزار بیت شــاهنامه را به شعر ســروده که درباره 
گشتاسپ و ارجاســپ بوده و فردوسی بعد از سرایش شاهنامه 
این هزار بیت را در متن شــاهنامه خودش آورده است. )خالقی 
مطلق،ص بیست و شش و بیست و هفت( اما در مقدمه و میانه 
و پایان داســتان ها نیز ســخنانی از خود به عنوان پیشگفتار و 
عبرت آموزی و چیزهایی از این قبیل آورده اســت. یکی از آن 
افزوده ها که دیدگاه شخصی فردوسی است، مقدمه داستان بیژن 
و منیژه است. فردوسی در مقدمه داستان بیژن و منیژه گفتگویی 
با همســرش )که گویا رودابه نام داشته( دارد که نشان دهنده 

دیدگاه او در باره زن است. آن مقدمه این چنین است:
در شــبی تیره و قیرگون که نه آوای مرغی شنیده می شد و نه 
ُهّرای جانوران وحشی، و زباِن زمانه از نیک و بد بسته شده بود:

نُبد هیچ پیدا نشیب از فراز       
دلم تنگ شد زان ِدرنگ دراز

بدان تنگی اندر بَجستم زجای
یکی مهربان بودم اندرسرای

خروشیدم و خواستم زو چراغ
بیاورد شمع و بیامد به باغ

َمی آورد و نار و تُرنج و بِهی
زدوده یکی جام شاهنشهی)خالقی مطلق،ص 638(

پس از ابراز دلتنگی فردوسی و درخواست شمع و چراغ، همسر 
مهربانش که از دهقانان فرهیخته، نوازنده چنگ و هنرمند بوده 
اســت، می پرسد: شمع برای چه می خواهی؟ مگر خوابت نمی 

برد؟ سپس می گوید:
بپیمای َمی تا یکی داستان

 ز دفترت برخوانم از باستان)همان(
همسر فردوســی می گوید اکنون داستانی برایت می گویم که 
پُراســت از چاره، ِمهر، نیرنگ و جنگ. فردوسی با اشتیاق می 

گوید:
بدان سرو بُن گفتم ای ماهروی

مرا امشب این داستان بازگوی)همان(
دو صفت »ماهرو« و »ســروبن« نشــاندهنده عشــق و احترام 
فردوسی به همسرش است. سپس همسر فردوسی می خواهد 

که این داستان را فردوسی به شعر دربیاورد:
مرا گفت گر چون ز من بشنوی

به شعر آری از دفتر پهلوی
همت گویم و هم پذیرم سپاس

کنون بشنو ای یارِ نیکی شناس)همان(
صفت »یار نیکی شناس« از طرف همسر فردوسی برای او نشان 
دهنده این اســت که رفتار او با همسرش پسندیده بوده و قدر 
و منزلت او را می شناخته است. فردوسی زن را به منزله نیکی 

می شناخته است.
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آغاز فعالیت سامانه نوبت گیری سنجش 
سالمت نوآموزان

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه 
ســامانه نوبت گیری سنجش ســالمت نوآموزان بدو ورود به 
دبستان که از چندی پیش آغاز شده بود، از هشتم اسفندماه 
به این ســو غیرفعال شده است گفت: به والدین اعالم کردیم 
که سامانه نوبت دهی از اول فروردین مجدد فعال می شود و تا 
پایان سال تحصیلی جاری ادامه دارد.حمید طریفی حسینی 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سامانه نوبت گیری سنجش 
سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان که از چندی پیش آغاز 
شــده بود، از هشتم اسفندماه به این سو غیرفعال شد اظهار 
کرد: این امر به علت مباحث مالی انتهای ســال و امور باقی 

مانده داخلی سازمان انجام شد.

 نگاه

خبر

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

افزایش کرونا با شیب مالیم
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت با تاکید بر لــزوم تزریق دز 
یادآور واکســن کرونا، گفت: عمده بیماران بســتری مبتال به 
کرونا افرادی هســتند که واکسن تزریق نکرده اند.دکتر حسین 
فرشــیدی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور 
و پیش بینی هــای روند بیماری در تعطیالت نوروز، گفت: موارد 
کرونا با شیبی مالیم در حال افزایش است. البته در حال حاضر 
میزان بســتری هایمان آنقدر نیســت که حالت اضطرار اعالم 
کنیــم، اما توصیه می کنیم که مردم میزان رعایت پروتکل های 

بهداشتی را بیشتر کنند.
وی افزود: بنابراین موارد بیماری در کشــور با شیب مالیمی در 
حال افزایش اســت. در عین حال باتوجه به اینکه در تعطیالت 
نــوروزی تجمعــات و دورهمی ها افزایش می یابــد و در مقابل 
میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی کمتر می شود، احتمال 
افزایش مجدد موارد کرونا در کشــور وجود دارد.فرشــیدی با 
تاکید بر لزوم استفاده از ماسک در فضاهای سربسته، گفت: در 
عین حال افرادی که عالمت دار هستند، دو تا سه روز در منزل 
اســتراحت کنند که طی این مدت معموال عالئم رفع می شود 
و اگر ظرف دو تا ســه روز بهتر نشد، به پزشک مراجعه کنند.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت همچنین گفت: در عین حال 

کســانی که هنوز دز یادآور واکســن کرونا را تزریق نکرده اند، 
حتما واکســن تزریق کنند. واکســن در تمام مراکز بهداشتی 

موجود است.
فرشــیدی با بیان اینکه عمده بیماران بســتری مبتال به کرونا 
افرادی هســتند که واکســن تزریق نکرده انــد، گفت: حدود 
1۵ درصــد کل جمعیــت کشــور واکســن تزریق نکــرده یا 
واکسیناسیون شــان تکمیل نشــده و دزهای یادآور را تکمیل 
نکردند.وی تاکید کرد: بنابراین مردم اگر دز یادآور واکسن کرونا 
را تزریــق نکردند، حتما دز یادآور را تزریق کنند. در عین حال 
نمی توان درباره بروز جدید پیش بینی دقیق کرد و ممکن است 

رخ دهد، اما فعال واریانت  جدیدی مطرح نشده است.
956 ابتال و 12 فوتی ، جدیدترین آمار کرونا در ایران

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در یک شبانه روز 9۵6 بیمار کووید 
19 در کشــور شناسایی شدند و متاسفانه 12 بیمار نیز در این 

بازه زمانی جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا، از روز 22 اســفند ماه تا روز 23 اسفند ماه 
1۴۰1 و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 9۵6 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و ۴۴۰ نفر از آنها 
بستری شدند.مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۷ میلیون 

و ۵۷۵ هزار و 92۷ نفر رسید.متاســفانه در طول 2۴ ســاعت، 
12 نفر از بیماران کووید19 در کشــور جان خود را از دســت 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 1۴۴ هزار و 993 
رسید.خوشــبختانه تا روز 23 اسفند ماه ۷ میلیون و 3۴۰ هزار 
و 8۵2 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــده اند.۴6۴ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز 
23 اسفند ماه ۵۵ میلیون و ۵۰۷ هزار و 2۴۵ آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.همچنین تا روز 23 اسفند 
ماه 6۵ میلیــون و 2۰۷ هزار و ۴81 نفر ُدز اول، ۵8 میلیون و 
6۰2 هزار و ۵۴۴ نفر ُدز دوم و 31 میلیون و 6۵9 هزار و 813 
نفر، ُدز ســوم و باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند 
و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به 1۵۵ میلیون 
و ۴69 هزار و 838 ُدز رســید.در حال حاضر چهار شهرســتان 
در وضعیت قرمز، 23 شــهر در وضعیت نارنجی، 186 شهر در 
وضعیت زرد و 23۵ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

189 نفر  در راه حفظ طبیعت ایران، جان خود را از دست داده اند
در حالــی که تا کنــون 189 نفر شــامل 1۴۴ محیط بان ، 22 
جنگل بــان و نیروی حافــظ منابع طبیعی، ۷ نفــر از همیاران 
مردمی محیط زیست و 1۵ نفر از همیاران مردمی منابع طبیعی 
در راستای حفاظت از عرصه های طبیعی، مناطق حفاظت شده، 
حیات وحش و تنوع زیستی کشور جان خود را از دست داده اند، 
مشــکالتی درباره تعییــن مصداق »شــهید« و »جانباز« برای 
جان باختگان و آسیب دیدگان یگان های حفاظت محیط زیست 
و منابع طبیعی در قوانین کشور وجود دارد.به گزارش ایلنا، 22 
اسفندماه در تقویم رسمی کشورمان به عنوان »روز بزرگداشت 
شــهدا« به ثبت رسیده اســت. البته با توجه به اهمیت جایگاه 
ایثار و شــهادت در فرهنگ ملی و مذهبی کشورمان و با توجه 
به این که امنیت کشور را مدیون فداکاری صدها هزار شهیدی 
هســتیم که از قبل از دوران دفاع مقدس تا کنون، جان خود را 
فدای میهن و ملت کرده اند، مقام شــهدا باید در تمام روزهای 
ســال گرامی داشته شود، اما با توجه به مناسبت امروز، صحبت 
کردن از شــهدا در این روز خاص از اهمیت متفاوتی برخوردار 
است.متاســفانه بخش زیادی از کسانی که از سال های گذشته 
تــا کنون در یگان های حفاظت محیط زیســت و منابع طبیعی 
کشور به درجه شــهادت نائل شده اند و همیاران مردمی که در 
همراهی با این نیروها به شهادت رسیده اند، از نظر قوانین رسمی 
کشور »شهید« محسوب نمی شوند. این مشکلی است که درباره 
نیروهای مجروح و آسیب دیده یگان های حفاظت منابع طبیعی 
و محیط زیســت و همیاران مردمی نیز وجود دارد و بسیاری از 
این افراد نیز از نظر قوانین رسمی، »جانباز« به حساب نمی آیند. 
این اتفاق نیز باعث بروز مشــکالتی برای خانواده های شــهدا و 
جانبازان حوزه منابع طبیعی و محیط زیســت کشــورمان شده 
اســت. سرهنگ جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 

محیط زیست کشور با اشــاره به آمار شهدای محیط بانی کشور 
به ایلنا گفت: از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تا کنون، 1۴۴ 
نیروی محیط بانی و ۷ نفر  از مردم به عنوان همیار محیط زیست 
در درگیری ها و حوادث مختلف شــهید شــده اند. از این میان 
۴9 نفر از محیط بانان بر اثر تیراندازی به شــهادت رسیده اند که 
پرونده های آنها در بنیاد شهید پذیرفته شده است و خانواده های 
آنها نیز به عنوان خانواده شــهید محسوب می شوند. وی افزود: 
9۵ نیروی محیط بانی که هنوز  پرونده آنها به عنوان شهید ثبت 
نشده است، افرادی هستند که بر اثر حوادث در حین ماموریت 
جان  خود را از دست داده اند، مثال در حین گشت زنی یا تعقیب 
و مراقبت دچــار تصادف یا حوادث دیگر شــده اند. پرونده این 
دســته از شــهدای محیط بانی از نظر ما در بنیاد شهید مفتوح 
است و در حال انجام پیگیری های حقوقی برای شهید محسوب 
شــدن این افراد هســتیم. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
کشــور ادامه داد: در قوانین موجود، اشــاره شده است افرادی 
که در راســتای حفاظت از محیط زیســت به سبب تیراندازی و 
در درگیری مســلحانه جان خود را از دســت می دهند، شهید 
محسوب می شوند، ولی ما به دنبال اصالح این قانون هستیم تا 
جان باختگان در حین ماموریت نیز شهید به حساب بیایند، ولی 

هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. 
محبت خانــی درباره آمار  جانبازان یگان محیط بانی کشــور نیز 
توضیــح داد: تا امروز 291 نیــروی محیط بانی در درگیری ها و 
حوادث مختلف مجروح یا قطع عضو شده اند که تعداد زیادی از 
آنها هنوز در بنیاد شهید به عنوان جانباز محسوب نمی شوند. ولی 
 ما معتقدیم باید با اصالح قوانین مربوطه، همه این افراد به عنوان 
جانباز ثبت شوند تا بخشــی از مشکالتی که بر اثر مجروحیت 
در راه حفظ محیط زیســت متحمل می شوند، کاهش یابد. وی 

همچنین به آمار جا ن باختگان یگان حفاظت محیط زیست کشور 
در سال 1۴۰1 اشاره کرد و گفت: امسال متاسفانه شاهد شهادت 
۵ محیط بان و یک  همیار محیط زیست در سطح کشور بوده ایم. 
یک نفر از محیط بانان در آذربایجان شرقی و یک محیط بان دیگر 
در استان یزد بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند و دو نفر 
از محیط بانان در اســتان همدان بر اثر حوادث دیگر جان باخته 
آمد. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشــور با بیان این که 
آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شــهید، در حکم شهید 
و سایر مصادیق ایثارگری، مرجع قانونی شهید یا جانباز حساب 
شدن نیروهای یگان های حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست 
است، گفت: براساس این آیین نامه، از 3۷ شهید و جان نثاری که 
برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی کشور تقدیم به ساحت 
مقدس نظام اسالمی و ملت عزیز شده اند، تا امروز فقط ۵ نفر به 
عنوان شهید محسوب شده اند و از میان مجروحان منابع طبیعی 
نیز فقط 3 نفر جانباز محســوب شده اند.فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: براساس رایزنی های 
انجام شده، پرونده 9 نفر دیگر از 22 شهید نیروی یگان حفاظت 
منابع طبیعی کشور در مراحل نهایی تایید قرار دارد و امیدواریم 
به زودی این افراد نیز در بنیاد شــهید، با درجه شهادت به ثبت 
برســاند و خانواده های آنها بتوانند از مزایای مربوط به خانواده 
شهدا استفاده کنند.وی در ادامه اظهار داشت: عالوه بر آمار شهدا 
و جانبازان یگان حفاظت منابع طبیعی، در سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور، 966 رزمنده حضور دارند و همچنین ۷66 
فرزند شهید و 21 نیز در این سازمان به ثبت رسیده اند. اکبری 
بــا تاکید بر لزوم اصالح آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی 
شــهید و سایر مصادیق ایثارگری برای ثبت شهادت و جانبازی 
نیروهای حافظ منابع طبیعی و محیط زیســت کشور گفت: در 

ماده 3 آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم 
شهید و سایر مصادیق ایثارگری آمده است افرادی که به سبب 
ماموریت های محوله و پاســداری و حفاظت از اموال عمومی یا 
منابع طبیعی و محیط زیســت یا اماکن و مراکزی که نیروهای 
مسلح براســاس مقررات یا مصوبات خاص شورای عالی امنیت 
ملی یا شورای امنیت کشور یا شورای تامین استان ها موظف به 
حراست از آنها هستند، مورد هجوم دشمن و گروه های معارض 
واقع و بر اثر درگیری با آنها کشته می شوند، به عنوان شهید به 
حساب می آیند.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور ادامه 
داد: براســاس آیین نامه مذکور، تنها نیروهایی که در درگیری با 
دشمن یا گروه های معارض کشته می شوند، به عنوان شهید به 
حساب می آیند، این در حالی است که بیشتر شهدا، جانبازان و 
جان نثاران منابع طبیعی، در مقابله با زمین خواران، متصرفان و 
متجاوزان به عرصه های طبیعی یا قاچاقچیان چوب، جان خود 
را از دســت می دهند، نه در درگیری با آنچه به عنوان دشمن یا 
گروه های معارض شناخته می شــوند. به همین دلیل، در حال 
حاضر بیشــتر شهدا و جان نثاران منابع طبیعی از نظر آیین نامه 
جزو مصادیق شــهید یا جانباز به حساب نمی آیند و حتما نیاز 
بــه اصالح این آیین نامه وجود دارد.وی با اشــاره به تالش های 
صورت گرفته برای اصالح آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید 
اظهار داشت: سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست کشور، 
الیحه اصالحی آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید، در حکم 
شهید و سایر مصادیق ایثارگری را تقدیم هیات دولت کرده است 
که در حال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه 
انسانی هیات دولت قرار دارد و تقریبا رای موافق این کمیسیون 
اخذ شده است و امیدواریم در آینده نزدیک این الیحه به صحن 

مجلس ارائه شود.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد

اقدام هالل احمر برای واردات واکسن های سرخجه و مننژیت
تولید داروهای جدید دیابت در ۱۴۰۲

مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی از تولید 
داروهــای جدید دیابت در ســال آینده توســط 
هــالل احمر خبر داد.بــه گزارش ایســنا و بنابر 
اعالم  پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر ؛ 
علیرضا عســگری  گفت: در زمینه کشت گیاهان 
دارویی قرادادهایی با برخی اســتان ها منعقد شد 
و بــه این موضوع گســترده پرداخته شــده و در 
زمینه اشــتغال آفرینی نیز حائز اهمیت اســت.
مدیر عامل ســازمان تدارکات پزشکی ادامه داد: 
۵ شعبه جدید در اســتان های گلستان، یزد، قم، 
بوشــهر و ارومیه به مجموعه تدارکات پزشــکی 

افــزوده خواهد شد.عســگری با اشــاره تأمین و 
واردات واکســن سرخجه گفت: همچنین سازمان 
تدارکات پزشکی در جهت واردات واکسن مننژیت 
با توجه به احتمال از ســرگیری ســفرهای حج و 
اعزام کاروان به عربســتان گام  برداشته است.وی 

گفت: در حوزه تأمین صافی دیالیز، آنژیوکت، سرم 
و داروهای بیهوشی اقدامات زیادی صورت گرفته 
و در ســال آینده تولید داروهای جدید در زمینه 
دیابت خواهیم داشت.مدیر عامل سازمان تدارکات 
پزشکی افزود : در سال جاری تولید آنتی بیوتیک 

افزایش ۵ برابری داشته و کارخانه های مربوطه 3 
شیفته مشغول فعالیت بوده اند. همچنین در سال 
جــاری بیش از ۵ میلیون کپســول و 1۵ میلیون 
مایعات دارویی مانند انواع شــربت توســط هالل 
احمر تولید شده اســت.بنابر اعالم روابط عمومی 

هــالل احمر، عســگری از افزایــش مراجعات به 
داروخانه هــای هالل احمر خبــر داد و گفت: این 
داروخانه ها در تأمین داروهای تک نسخه ای نقش 
مهمی داشــته است و همچنین در حال حاضر در 
مورد تأمین، تهیه و دپوی داروهای اســتراتژیک 
ملی باهماهنگی سازمان غذا و دارو اعالم آمادگی 
می کنیم و در خواســت حمایت های الزم در این 
زمینه داریم.وی با اعــالم اینکه محدودیتی برای 
واردات دارو نداریم، گفت: از همه پتانســیل های 
بیــن المللی هالل احمر می توانیــم در این زمینه 

بهره مند شویم.

در جلسه دیروز شورای شهر تهران تصویب شد

اجازه به شهرداری تهران برای انتشار 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه مترو و اتوبوس
اعضای شــورای شهر تهران به شــهرداری اجازه دادند که در 
راســتای توســعه خط 3 و 6 مترو همچنیــن خرید اتوبوس، 

3۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز بررسی 
الیحه اعطای مجوز شــهرداری تهران جهت انتشــار 3۰ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی را روی میز بررسی قرار دادند 

و تشــکری هاشــمی در این مورد، گفت: در جلسه دیروز در 
مورد ارائه مجوز به انتشار 3۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای توسعه حمل و نقل عمومی تصمیم گیری می کنیم که بر 
این اســاس 1۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس، 18۰۰ 
میلیارد تومان برای خط شش مترو و 2۰۰ میلیارد تومان برای 

خط 3 مترو در نظر گرفته شده است.

فروزنده معاون مالی شــهرداری تهــران در دفاع از این الیحه 
گفت: اوراق مشــارکت که دیروز مصوب  شد برای سال آینده 
کارســازی خواهد شد و با توجه به شرایط تورمی هر کاری که 
امروز انجام بدهیم در بعد ســرمایه گذاری به نفع ما و شــهر 

است.
وی با بیــان اینکه ما بعد از تصویب ایــن مصوبه باید با بانک 

مرکزی رایزنی کنیم، اظهار کرد: یکی از گام های مهم توســعه 
حمل و نقل عمومی اوراق مشارکت است.

به گزارش ایســنا، اعضای شورای شهر تهران در نهایت با رأی 
مثبت خود به شــهرداری اجازه دادند که نســبت به انتشــار 
3۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل 

عمومی اقدام کند.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

تشکیل شبکه گسترده درمان ناباروری در کشور
معاون درمان وزارت بهداشــت با اشــاره به تشــکیل شــبکه 
گسترده درمان ناباروری در سه سطح در کشور، گفت: بیماران 
برای درمان ناباروری در ســطح یک بــه مطب ها و کلینیک ها 
مراجعه می کنند و در صورت نیاز به اقدامات درمانی تخصصی 
به سطوح دو و ســه ارجاع می شــوند.به گزارش ایسنا، دکتر 
سعید کریمی اظهار داشت: قبال مراکز سطح 2 خدمات درمان 
ناباروری در کشور وجود نداشت که آیین نامه آن تهیه و توسط 
وزیر بهداشــت ابالغ شده و بر اساس آن باید تا سال آینده 6۴ 
مرکز درمان ناباروری ســطح دو در کشور داشته باشیم که در 

حال حاضر 16 مرکز سطح دو در کشور راه اندازی شده است.
وی با بیــان اینکه 8۵ درصد از ناباروری ها در مراکز ســطح 
دو خدمات درمان ناباروری، قابل درمان اســت، افزود: در حال 
حاضر 1۰3 مرکز ســطح 3 خدمات درمان ناباروری در کشور 
فعال است و در یکی دو استان که مراکز سطح سه نداشته اند، 

فضــای فیزیکی فراهم، تجهیزات و نیروی انســانی آن تامین 
شده است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: برای راه اندازی مراکز سطح 
دو خدمات درمان ناباروری اصراری نیســت که حتما باید در 
مرکز استان راه اندازی شــود بلکه ممکن است در شهرستان 

های بزرگ یک اســتان نیز این مراکز راه اندازی شوند. در هر 
اســتان نیز باید حداقل یک مرکز ســطح سه درمان ناباروری 
داشــته باشــیم که در برخی اســتان ها با توجــه به جمعیت 
باال، چندین مرکز ســطح سه فعال هســتند.بنابر اعالم وزارت 
بهداشــت، کریمی با اشــاره بــه حمایت بیمــه ای از درمان 
ناباروری، یادآور شــد: در حال حاضــر 9۰ درصد هزینه های 
بســتری و ۷۰ درصد هزینه های سرپایی برای خدمات درمان 
ناباروری، توسط بیمه ها پوشش داده می شوند در حالیکه در 
سال های گذشته، این خدمات تحت پوشش بیمه قرار نداشت.

افزایش میانگین 40 درصدی نرخ بلیت اتوبوس برای سال آینده اعضای شورای اسالمی شهر تهران پس از بحث و بررسی نهایتا 
با افزایش میانگین ۴۰ درصد برای نرخ بلیت اتوبوس در خطوط 
اتوبوسرانی شهر تهران برای سال آینده موافقت کردند.به گزارش 
ایســنا، اعضای شورای اسالمی شــهر تهران در یکصد و سی و 
ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران در نوبت عصر 
بررسی لوایح نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در دو بخش اتوبوس 
و تاکسی را در دستور کار داشتند در بررسی نرخ بلیت اتوبوس 
در خطوط مختلف نهایتا با اکثریــت آراء افزایش میانگین ۴۰ 
درصد را به تصویب رســاندند.در همین راستا تشکری هاشمی 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران، گفت: 

در جلسه گذشــته نرخ کرایه بلیت مترو با افزایش متوسط 2۵ 
درصد به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید و تعرفه نرخ 
کرایه در دو بخش اتوبوسرانی و تاکســیرانی باقیمانده بود.وی 
ادامه داد: متأســفانه در بحث تعیین نرخ کرایه های حمل و نقل 
عمومی با یک پارادوکس مواجه هســتیم به شــکلی که مردم 
شرایط خوبی ندارند و باید نرخ کرایه ها در پایین ترین حد ممکن 
باشد و شورا و شهرداری نیز می خواهد با پایین نگهداشتن نرخ 
کرایه ها نســبت به ترغیب شهروندان برای حمل و نقل عمومی 

اقدام کند اما از طرف دیگر بحث تورم و هزینه های تمام شــده 
برای رانندگان باید به گونه ای باشــد که امکان ادامه فعالیت و 
ارائه خدمات توســط آنها فراهم شود.رئیس کمیسیون حمل و 
نقل شــورای اسالمی شهر تهران در تشــریح نرخ کرایه بخش 
اتوبوسرانی گفت: در ماده 1۰ الیحه شهرداری تهران عنوان شده 
نرخ کرایه اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و سرویس های دربستی از 
ابتدای اردیبهشــت ماه سال آینده افزایش پیدا می کند. به این 
ترتیب تا اردیبهشــت ماه ســال 1۴۰2 نرخ کرایه های حمل و 

نقــل عمومی تغییری نخواهد کرد.وی افزود: در خصوص بخش 
اتوبوسرانی ورودی 1۰ هزار ریال تا پنج کیلومتر در نظر گرفته 
شده و باالتر از پنج کیلومتر به ازای هر پنج کیلومتر 6۰۰ تومان 
در نظر گرفته شــده اســت. به این ترتیب هر کیلومتری 12۰ 
تومان برای اتوبوس های تندرو در نظر گرفته شــده اما با توجه 
به اینکه ســامانه های نصب شــده در خطوط اتوبوسرانی امکان 
ثبت ابتدا و انتهای مقصد و محاسبه طول پیمایش را ندارند، لذا 
در حال حاضر تا زمان اصالح ســامانه و امکان ثبت ابتدا و انتها 
و محاســبه طول پیمایش محاسبه خطوط بر اساس طول خط 

انجام خواهد شد.

 
آگهي فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه عمومي دومرحله  اي

تقاضاي شماره 48-0101823
 )ماژول کریرهای شبکه تترا ایستگاه های مخابراتی(

شــرکت بهره برداري نفت و گاز کارون )ســهامي خاص( در نظر دارد فراخوان 
ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعداد ۷ عدد ماژول کریرهای شــبکه تترا 
ایســتگاه های مخابراتی مورد نیاز خود را مطابق شرح درخواست در گزارش شناخت از 

طریق مناقصه عمومی با شماره فراخوان 2001092544000192 برگزار نماید.
 بــه همین منظور کلیــه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفــی از دریافت و تحویل 
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ســتاد به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد.
در همین راستا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق نمایند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/12/24 خواهد بود.
اطالعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت 

نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/01/23 
تا ساعت 13:۰۰

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی: تا روز چهارشنبه تاریخ: 1402/02/06 تا ساعت 
13:۰۰

»از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید«
آدرس دســتگاه مناقصه گزار: اهواز - ناحیه صنعتي کارون – شرکت بهره برداري نفت و 

گاز کارون – ساختمان والفجر تدارکات و امور کاال - واحد خرید و بررسي منابع کاال 
فاکس:  322۴98۰6-۰61  تایید فکس: 6۷61۰-3۴1-۰61  تلفن: ۰61-322۵2۴۴9 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر مرکز تماس: ۰21-۴193۴

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون 
)سهامي خاص(

)نوبت دوم(

شناسه آگهی:1468693

اصالحیه آرم
آگهی فراخــوان ارزیابی کیفی برگــزاری مناقصه عمومی دو 
مرحله ای شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون نوبت اول مورخ 
1401/12/23 صفحه 12 روزنامه مردم ساالری چاپ گردیده؛ 
شماره صحیح شناسه آگهی 1468693 می باشد؛ بدینوسیله 

تصحیح می گردد.

پیرو آگهی مناقصه شماره 1۴۰1/13 بدینوسیله مبلغ 
پروژه  کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  و  برآورد 
تکمیل بازسازی و نوسازی دبستان 12 کالسه فاطمیه 

بندر پل به شرح جدول ذیل اصالح می گردد.

عنوان پروژه
مبلغ برآورد

به ریال

مبلغ تضمین
به ریال

 تکمیل بازسازی و نوسازی

 دبستان 12 کالسه فاطمیه

 بندر پل

112/768/818/4245/638/440/921

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 1401/13

شناسه آگهی 1468856


