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اینچندنفر
دنبال حفرچاه درکنارمقبرهکوروش نیستیم
عصرایران :وزیرمیراثفرهنگی ،گردشگریوصنایعدستی گفت:با اولویتپاسارگاددردولت ،اعتبارمصوب
شده و در صدد حفره چاه در کنار مقبره کوروش نیستیم .سیدعزتاهلل ضرغامی گفت :ممکن است از یک
سخنرانیکارشناسیدقیق،کسی استنباطیکندوتیتریبزندوبعضی آگاهانهوبعضیناآگاهانهبه آنبپردازند .آنچه
برای ما مهم است حفظ میراثفرهنگی است ،با همه قوت .او با تأکید براینکه تحریف ماندنی نیست ،گفت :در
دولت با اولویت پاسارگاد اعتبارمصوب کردیم و درمحل حاضرشدیم و نحوه هزینه کردن این اعتبارات را برای حفظ میراثفرهنگی توضیح دادیم.

دولت درباره شتابزدگی واکسیناسیون دانشآموزان پاسخ دهد
ایلنا :نماینده مردم تهران درمجلس با اشاره به واکسیناسیون دانشآموزان گفت :دولت باید پاسخ دهد
که آیا اسناد بالینی تأیید واکسیناسیون افراد زیر ۱۸سال توسط سازمان بهداشت جهانی منتشرشده است
چرا که دانشآموزان سرمایههای کشور هستند و سالمت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .زهره
الهیان گفت :واکسیناسیون دانشآموزان و افراد زیر ۱۸سال آغازشده و به نظرحرکت شتابزدهای درحال
انجام است سالمت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا تأمل و توجه جدی الزم است تا شتابزده اقدام نکنیم.

«نمیگذارند» درکارنیست!

ارجمند | پاسارگاد

جماران :سید محمد علی ابطحی درفضای مجازی نوشت :شرایط بینظیری برای دولت سیزدهم فراهم است.
اصالحطلبان به امید بهترشدن کارها سکوت کردهاند.صدا وسیما به طوربیسابقهای نیم ساعته اول اخباررا به
خدمات دولت اختصاص داده است .بلندگوهای قدرتمندی مثل کیهان که بیش ازترامپ علیه دولت سابق
مطلب مینوشتند ،یک سردرحال تمجید دولت و نقد مخالفان دولت است .خودمانیها همه مدیریتها را
گرفتهاند .برای حل مشکالت ،مردم خیلی ازشما توقع دارند .شرایط آماده است و امید که بتوانید .مهم این است که نمیگذارندی درکارنیست.

خبر
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

دانشآموزان هفتهای سه روز به مدرسه میروند
 سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت:
مدارس کمتر از  ۳۰۰دانش آموز از یکم آبان
فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز خواهند
کرد .علیرضا کمرهای ،سخنگوی وزارت آموزش و
پرورش گفت :این بازگشاییها شامل همه مدارس
دولتی و غیردولتی درهمه مقاطع تحصیلی میشود
و مدارس استثنایی نیز بر اساس شیوه نامهی
جداگانهای بازگشایی خواهند شد .وی تصریح کرد:
طبقمصوبهستادملیمقابلهباکرونا،واکسیناسیون
شرط حضور معلمان و دانش آموزان در کالسها
نیست ،ولی امیدواریم که دانش آموزانی که واکسن
نزده یا یک ُدز واکسن زدهاند تا پایان آبان ُدز دوم را
تزریق کنند .کمرهای گفت :هم اکنون  ۸۵درصد
معلمان و  ۶۸درصد دانش آموزان واکسن کرونا
را دریافت کردهاند .وی بهداشت فردی و محیطی
دانش آموزان و کارکنان مدرسه و ایجاد تهویه
مناسب در کالسها را از شروط اصلی بازگشایی

نمایشگاه آثارخوشنویسی استاد ذبیح اهلل لولوئی مهرصبح شنبه درفرهنگسرای شورای شهرو با حضوررییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان و جمعی از اهالی خوش
ذوق حوزههای هنری افتتاح شد .ذبیحاله لولوئی مهر مدرس دانشگاه تهران ،استاد انجمن خوشنویسان ایران ،مولف و دارای مدرک درجه یک هنری است /.عکس :امین

مدارس عنوان کرد.
علیرضا کمرهای افزود :فاصله دانش آموزان
در کالسها حداقل یک و نیم متر خواهد بود و
فواصل اجتماعی درزنگهای تفریح نیزباید رعایت
شود که نظارت بر آن بر عهده معاونان مدارس
خواهد بود.
وی گفت :بوفههای مدارس تعطیل خواهند
بود و زنگهای ورزش نیز طبق الگوی خاص برگزار
خواهد شد .سخنگوی وزارت آموزش و پرورش
تأکید کرد :برای رعایت فاصلههای دانش آموزان در
کالسها ،مدیران مدارس میتوانند کالسها را به
دو یا سه کالس  ۱۰تا  ۱۵نفره تقسیم کنند که در
روزهای هفته تقسیم خواهد شد.
کمرهای خاطرنشان کرد :طبق این تصمیم دانش
آموزان دو یا سه روز در هفته در مدرسه حاضر
خواهند شد و بقیه روزها را به آموزش مجازی
خواهند پرداخت /.مهر

یادداشت

بازگشایی مدارس با کدام پروتکل؟
 غزل لطفی
در حالی که وزیر بهداشت از آمادهباش بیمارستانها
برای مواجهه با موج ششم کرونا خبر داده است ما شاهد
این موضوع هستیم که وزارت آموزش و پرورش در حال
اعالم برنامه بازگشایی مدارس از آبان ماه است .الزم است
چند نکته مهم درنظر گرفته شود :بازگشایی مدارس یعنی
اجتماع کودکان و این موضوع همزمان شده با پیشبینی
شروع پیک بعدی کرونا؛ همه ما به خوبی میدانیم رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ازمهمترین موارد جلوگیری از ابتال
به کرونا است .در کالسهای درسی که امکان رعایت این
مهم وجود ندارد ،اولیا چطور باید فرزند خود را به مدرسه
بفرستند؟روندواکسیناسیوندرحالپیشرفتخوبی است
اما نیک میدانیم که فقط تزریق واکسن از این بیماری
جلوگیری نمیکند و حداقل تا زمان رسیدن جامعه هدف
واکسیناسیون به تعداد مطلوب و امکان شکسته شدن
چرخه ابتال باید بیشترین رعایت پروتکلهای بهداشتی را
داشته باشیم .در روزهای گذشته شاهد بودیم که حضور
تماشاگران فوتبال به جهت احتمال خطر ابتال و انتقال
کرونا ممنوع شد .حال چطور ممکن است برای یک بازی
 ۹۰دقیقهای درورزشگاهی با محیط باز این احتمالسنجی
انجام شود اما در مورد کالسهایی که با سرد شدن هوا
هیچ تهویهای ندارند به این موضوع پرداخته نشود؟ برای
بازگشایی مدارس باید چند نکته درنظرگرفته شود؛
اول :واکسیناسیون حداکثری که تمام اقشارجامعه

را دربرداشته باشد ،زیرا بیشترخانوادهها یا دانشآموزدارند
یا به نوعی با خانوادهای که کودک در سن تحصیل دارد در
ارتباطهستند.
دوم :آموزش رعایت پروتکلهای بهداشتی به
کودکان؛ البته در یادداشتهای قبل هم اشاره کرده بودم
که ما فرصت آموزش آنالین خودمراقبتی بهداشتی به
کودکان در تابستان را از دست دادیم اما از همین امروز
هممیتوانیم...
به آموزش کودکان بپردازیم تا فرزندان ما آگاهانه
به مدرسه بروند.
سوم و یکی ازمهمترین نکات :شفافسازی آییننامه
بازگشایی مدارس برای خانوادهها به جهت آمادگی و
جلوگیری ازاسترس؛ به خوبی میدانیم که آموزش حضوری
جایگزین ندارد و هرچه سریعترباید این امرمحقق شود اما
جامعه نیازمند آمادگی فیزیکی و روحی برای روبهرو شدن
با این موضوع است و باید راههای صحیح برای چگونگی
بازگشایی مدارس را با اطالعرسانی دقیق در پیش گرفت.
به نظر میرسد پس از واکسیناسیون حداکثری ،آموزش
و اطالعرسانی کامل که حداقل نیازمند چند هفته زمان
است امکان بازگشایی مدارس فراهم شود .اما درشرایطی
که هنوزو بهطورمشخص آییننامهای تبیین و ارایه نشده،
صحبت در این باب که ممکن است به قیمت به خطر
افتادن جان و سالمت فرزندان ایران باشد ،زود است/.
روزنامهاعتماد

نقدی بر اداره محیطزیست سیرجان

حال همه ما خوب است اما تو باور نکن
 ناصرصبحی
هفتهای نیست که بگذرد
و خبری ازرهاسازی یک پرنده
آسیبدیده یا دستگیری
شکارچیان غیرمجاز توسط
اداره حفاظت محیط زیست
سیرجان منتشرنشود.
ارایه این گزارشها میتواند نشاندهنده
عملکرد مثبت این اداره باشد اما بخش
نگرانکننده ماجرا ،منتشر نشدن خبر در مورد
سایر مسئولیتهای این اداره است .در این میان
مهمترین مسئله ،منتشر نشدن هرگونه خبر در
مورد وضعیت آلودگی سیرجان از سوی اداره
مذکور است .این مسئله در شرایطی است که
سیرجان تقریبا به طور کامل در محاصره انواع
شرکتهای صنعتی و معدنی قرار دارد و بحث
میزان آلودگی آن یک مبحث کلیدی است که با
سالمت آحاد جامعه سروکار دارد.
تاکنون فیلمهای متعددی ازغبارها و آلودگی
معادن مختلف و حتی شرکتهای نزدیک به
شهر منتشر شده است .بحث آلوده بودن هوای
سیرجان یکی از مباحث تکراری و روزمره مردم
است .با این وجود ،اهمیت ندادن اداره محیط
زیست به این دغدغه محل ابهام است.
میتوان پیشاپیش پاسخ احتمالی محیط
زیست به این نقد را حدس زد که مبتنی برکلماتی
نظیر رصد مداوم منابع تولید آالیندگی ،نظارت بر
عملکرد ایشان ،رعایت پروتکلهای استاندارد این

زمینه و خط قرمز بودن سالمت محیط زیست
است .با این وجود سکوت این اداره در مورد
مبحثی با این اهمیت و حتی خودداری از انتشار
اطالعات و گزارشهایی مبنی بر نظارت اداره
محیط زیست ،قابل تامل است.
به احتمال زیاد برخی از مراکز تولیدکننده
آالیندگی همچنان به استانداردهای مورد نیاز و
قبول نرسیده باشند .نظر به اهمیت موضوع نیز
نمیتوان مدعی شد اداره محیط زیست تاکنون از
لزوم اطالعرسانی بیخبر بوده است .بخش لزوم
اطالعرسانی عمومی به مردم نیز ،حتی در صورت
عدم مراجعه رسانهها جهت مصاحبه با مسئوالن
این اداره نیزبا توجه به اهمیت موضوع و وظیفه
ذاتی اداره محیط زیست بدیهی است و بینیاز از
توضیح.
از کنار این موضوع نمیتوان بدون تفاوت
رد شد و بیتفاوتی اداره محیط زیست به افکار
عمومی قابل توجیه نیست.
نکته دیگر لزوم تهیه دستگاه سنجش میران
آلودگی هوای سیرجان ،نصب مانیتورعمومی آن
و اطالعرسانیهای روزانه پیرامون میزان سالمت
هوای سیرجان است .امری که از سوی هیچیک
از مسئوالن شهر پیگیری نشده است .طبیعی
است که مردم نسبت به این موضوع حساس
شده و با بیاعتمادی به مسئوالن ذیربط نگاه
کنند .هرچند متاسفانه عدم مطالبهگری مردم،
محمل خوبی فراهم کرده تا مسئوالن خود را
بینیازازپاسخگویی ببینند.

سودوکو 674
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :669
رضا نجمینژاد

قانونهای حل
جدول سودوکو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بایــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بدیهی اســت که هیــچ عددی
نباید تکرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتیجه
هیچ عددی نباید تکرار شود.

تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان قهرمان جام باشگاههای آسیا شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان،
مرحلــهنهایــی بیســتویکمین دوره
رقابتهــای قهرمانــی جــام باشــگاه
هــای آســیا  عصــر جمعــه بیســت
و ســوم مهرمــاه ،بــا چهــار دیــدار
در شــهر ناخــون راتچاســیما تایلنــد
برگــزار شــد کــه در دیــدار نهایــی
تیــم فــوالد ســیرجان ایرانیــان نماینده

ایــران بــه مصــاف العربــی قطــر رفــت
و ســه بــر یــک بــه پیــروزی دســت
یافــت و قهرمــان ایــن  رقابــت هــا
شــد.
فــوالد ســیرجان ایرانیــان در چهــار
ســت و بــه ترتیــب بــا نتایــج  ۲۵بــر
 ۲۱ ،۱۹بــر  ۲۵ ،۲۵بــر  ۲۵ ،۲۳بــر ۲۲
بــه پیــروزی دســت یافــت و عنــوان
قهرمانــی ایــن رقابتهــا را کســب
کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت تیــم فــوالد
ســیرجان ایرانیــان بــا کســب  ۶بــرد
متوالــی در نخســتین حضــور آســیایی
خــود مقــام قهرمانــی ســال  ۲۰۲۱جــام

باشــگاههای آســیا را بدســت آورد.
مســابقات والیبــال قهرمانــی
مــردان باشــگاه هــای آســیا از ســال
 ۱۹۹۹آغــاز شــد و نماینــدگان ایــران
تــا کنــون  ۲۲مــدال شــامل  ۱۵طــا،
چهــار نقــره و ســه برنــز در ایــن
رقابتهــا بــه دســت آوردنــد.
در پایــان از زحمــات مدیــر عامــل
و هیئتمدیــره محتــرم ،عوامــل
اجرایــی تیــم ،بازیکنــان ،کارکنــان
تالشــگر شــرکت و کلیــه کســانی کــه
در رســیدن بــه ایــن قهرمانــی تــاش
کردنــد ،تشــکر مینماییــم.

