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اجتماعي

وطن امروز شماره 2682

شنبه  25اسفند 1397

نبضجامعه

آوای شهر

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت اعالم کرد

کشف ۲۶هزار کیلوگرم
مواد غذایی غیربهداشتی

ساماندهی ۵۰هزار امدادگر
در سال ۹۸

رئیس جمعیت هاللاحمر گفت :بیش از ۵۰
هزار امدادگر و نجاتگر فعال در جمعیت هاللاحمر
کشور در سال  ۹۸ساماندهی میشوند.
به گزارش «وطنامروز» ،علیاصغر پیوندی در
پنجمین جلسه از چهارمین دوره مجمع عمومی
جمعیت هاللاحم��ر اظهار داش��ت :امدادگران،
نجاتگ��ران ،داوطلبان و عموم پرس��نل جمعیت
هاللاحمر در سراس��ر کش��ور خدمتی شایسته
به مردم ارائه میدهن��د و عملیات امداد و نجات
زمس��تانه ،خدمترس��انی ویژه در ای��ام اربعین
حسینی در ایران و عراق ،برگزاری ویژهبرنامههای
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب ،افتتاح  ۵۷پروژه
عمرانی با اعتبار  ۵۱میلیارد تومان در ایاماهلل دهه
مبارک فجر ،برگزاری اجالس روس��ای ش��عب و
مدیران پس از  ۷س��ال ،ارائه خدمات س�لامت و
نیک��وکاری به بیش از  ۱۰۰هزار نفر از س��اکنان
مناطق مح��روم ،برگ��زاری  ۹مان��ور منطقهای
بهداشت و درمان در  ۹منطقه پرحادثه کشور ،آغاز
طرح ققنوس ،برگزاری نخستین المپیاد ورزشی،
تمدید مجوز فعالیت بیمارستان ایرانیان دوبی و از
جمله اقدامات شاخص جمعیت هاللاحمر کشور
در نیمه دوم س��ال  ۹۷بود .پیون��دی گفت۶۷ :
درصد از پرسنل جمعیت هاللاحمر کشور حقوق
زیر  ۳میلی��ون تومان را دریاف��ت میکنند و در
جلسهای که با رئیس سازمان اداری و استخدامی
کشور داشتیم این مشکالت بیان شد و انشاءاهلل
با همت مسؤوالن بتوان بخشی از این کمبودها را
برطرف کرد .وی افزود :بیش از  ۵۰هزار امدادگر و
نجاتگر در جمعیت هاللاحمر کشور فعال هستند
و در سال  ۹۸بهدنبال ساماندهی این امدادگران و
نجاتگران هستیم تا از مشکالت و کمبودهای آنها
نیز کاسته شود.

اختصاص قطعه  ۳۰۵بهشتزهرا
به اهداکنندگان عضو

(س)

گذشته ،حال و آینده بازسازی عتباتعالیات در گفتوگو با حسن پالرک ،رئیس ستاد بازسازی عتبات

 150پروژه بازسازی درعتبات
علی البرزی

آقای پالرک! برای افکارعمومی جامعه همواره یک
پرس�ش مهم درباره ستاد بازس�ازی عتبات مطرح
است ،مردمی که این روزها فعالیتهای گوناگون این
ستاد را در بحث بازسازی عتبات مشاهده میکنند
این پرس�ش را دارند که روند شکلگیری این ستاد
چگونه و با چه اهدافی بوده است؟

هیاتهای مذهبی هم در مناسبتها برای آشپزی
با تجهیزات به نجف ،کربال و کاظمین اعزام شدند و
در حقیقت موکبداری ایرانیها هم از همین زمان
بتدریج آغاز شد.
در ابتدای کار ساختمان و دفتری هم داشتیم؟

در س��الهای اول ،کار ب��ه صورت متفرقه پیش
در ع��راق پس از حمله آمریکا و س��قوط صدام ،میرفت و کمکها از استانهای گوناگون به دست
جمهوری اس�لامی باید در این کشور نقش خود را ما رس��ید؛ ابتدا دفتری در تهران داشتیم و از همان
برای کمک به مس��لمانان شیعه عراق و حتی اهل جا کار هدایت و ساماندهی کمکها را برای بازسازی
تس��نن ایفا میکرد؛ مردمی که سالها زیر فشار و آغ��از کردیم .پس از مدتی ما متوجه ش��دیم که از
اقدامات ظالمانه صدام در اذیت و آزار بودند و پس از یک طرف عالقه و عشق و استقبال مردم ایران برای
سقوط صدام آزاد شدند .در این شرایط ایران وظیفه این موضوع زیاد اس��ت و از سوی دیگر در سالهای
حکومت صدام نامهربانیها و بیتوجهیهای زیادی
خود دید که به مردم مظلوم عراق کمک کند.
ستاد کمکرسانی به مردم عراق در همین دوران به حرمهای مطهر ائمه شده بود و ابنیه عتبه وضعیت
چندان خوبی نداش��ت .ما همهجانبه از همان سال
شکل گرفت؟
بله! ما در ابتدا با تش��کیل این س��تاد به کمک وارد ش��دیم تا امروز که یک��ی از تجربههای موفق
مردم عراق رفتیم و  2ماموریت مهم داشتیم؛ یکی مردمی در عراق انجام ش��ده است .این موضوع در
کمک و سر و سامان دادن به عراقیهای خارج شده وهل��ه اول عنایت و توجه ویژه ائمه بود و در مرحله
دوم عش��ق مردم ب��وده که با
از کشورش��ان در زمان صدام
بود که ب��ه ایران آمده بودند و ط�رح توس�عه ح�رم سیدالش�هدا از روشهای گوناگون هر شخصی
به کشور خودشان بازگشتند .طرحهای نهایی ستاد بازسازی عتبات با ه��ر روش که توانس��ته در
ماموریت دوم هم رس��یدگی اس�ت که پس از توس�عههای کوچک سالهای گذشته برای بازسازی
به وضعیت زندگی مردم عراق در دستور کار س�تاد بازسازی عتبات عتبات کمک کرده است.
بود ک��ه در مباح��ث غذایی ،قرار گرفت .ما در این طرح یکچهارم
آق�ای پالرک! در س�الهای
معیشتی ،س��وخت ،تحصیل اط�راف حرم برابر ب�ا  6هکتار زمین را گذش�ته روند کم�ک مردم به
دانشآموزان و ارزاق مش��کل در نظ�ر گرفتهای�م و  2خیاب�ان اصلی س�ازمانها و نهادهایی مانند
داشتند که کمکشان کردیم.
بابالقبله و شهدا یا بابالرأس را داریم .کمیت�ه ام�داد ،هاللاحم�ر و
چه تعداد عراقی در آن زمان
به ایران آمده بودند؟

مراحل توسعه صحن حضرت زینب در
اطراف حرم سیدالشهدا نیز ادامه دارد

تعداد آنها کم نبود ،نزدیک
به  20هزار خانوار عراقی که از س��الها قبل و حتی
قبل از انقالب به کشور ما آمده بودند ،سر و سامان
گرفتند و به کشور خودشان بازگشتند.

در آن س�الها که هنوز س�تاد بازس�ازی به طور
رس�می ش�ناخته ش�ده نبود ،بودجه این کمکها
چگونه تامین میشد؟

برای ی��ک دوره کوتاه و موقت کمت��ر از  6ماه،
بودجهای که برای این کار اس��تفاده شد ،با تصویب
ش��ورای عالی امنیت ملی و دولتی بود و بستهها و
سبدهای حمایتی گوناگون طراحی شد و در اختیار
م��ردم مظلوم عراق قرار گرفت .پ��س از این دوره با
س��امان گرفتن دولت عراق ای��ن روال نظم بهتری
گرفت.
چه سالی این کمکها انجام شد؟

س��ال  81بود که فعالیت ما آغاز شد .در یکی از
زیارتها در حرمهای ائمه در عتبات ،متوجه وضعیت
نامناسب برخی حرمها از نظر رسیدگی و بازسازی
ش��دیم .در آن س��ال تصمیم بر این شد که فضایی
ایجاد کنیم که هم مردم بتوانند راحتتر زیارت کنند
و هم به وضعیت حرمها از نظر بازس��ازی رسیدگی
ش��ود .همان سال ما س��تاد اولیه کمکرسانی را به
ستاد بازسازی عتبات تغییر وضعیت دادیم و فعالیت
به صورت گس��ترده آغاز ش��د .تا یک سال اقدامات
اعزام تم��ام افرادی که به زی��ارت میرفتند را ما با
هماهنگی نیروهای مرزی کش��ور انجام میدادیم،
چون در آن زمان بحث ویزا مطرح نبود.
گروههای اول اعزامی از چه اقشاری بودند؟

گروههای اول به مدت یک هفته ،در قالب نفرات
 40-50نفره اعزام شدند و از اقشار گوناگون بازاریان،
اصناف و هیاته��ای مذهبی به زیارت رفتند .پس
از بازگشت هم موارد بسیاری داشتیم که داوطلبانه
بخشهایی از هزینههای بازسازی را پرداخت کردند.
از همان اول با مش��ارکت مردمی کار را جلو بردیم.

عتبات چگونه است؟

بهزیستی مشخص بوده است؛
سیستم جمعآوری کمکهای
مردم�ی در س�تاد بازس�ازی

م��ا این روزها یک س��اختار منظم و حس��اب و
کتابدار داریم ،مانند س��ازمانهای دیگر که اشاره
کردید ،یک حس��اب واحد جم��عآوری کمکها و
ن��ذورات مردمی وج��ود داد .س��امانههایی را برای
مراجعه مردم تعریف کردیم ،شبکههای الکترونیک
و خودپردازها و حساب ش��ماره  110همه بانکها
برای واریز کمکهای مردمی به ستاد بازسازی است.
ع�لاوه بر این کدهای  *888*10#و  *72#آماده
دریافت کمکها است.

بیش�ترین کمکها از کدام روش برای شما ارسال
میشود؟

از طری��ق اپراتوره��ای هم��راه اول و ایرانس��ل
بیش��ترین کمکها جذب و به حس��اب ستاد واریز
میشود.

درباره ش�یوه جمعآوری کمکه�ای مردمی یک
موضوعی مطرح است که چرا ستاد بازسازی عتبات
برای برخ�ی طرحها مانند س�اخت صحن حضرت
زهرا(س) تبلیغ گس�تردهای از طریق ش�بکههای
رس�انهای و ارتباط�ی انج�ام داد و ب�رای طرحهای
دیگر اینگونه تبلیغات انجام نمیشود ،آیا اولویت و
سیاست خاصی وجود دارد؟

طرح عظی��م و بزرگترین پروژه مذهبی جهان
اسالم مربوط به س��اخت صحن حضرت زهرا(س)
بود که بر اس��اس آن حرم امام علی(ع) به توسعهای
حدود  20برابر رسید .این پروژه  300هزار متر زیربنا
داش��ت که به صورت معماری اس�لامی و ایرانی و
تاریخچه عتبات کار ش��د و در نتیجه به بودجهای
عظیم نیاز داشت .ما این موضوع را به صورت شاخص
برای صحن حضرت زهرا(س) تبلیغ کردیم و توسط
اپراتورها هم تبلیغ گس��تردهای انجام شد .عالوه بر
این به تازگی در جلسه هیات امنای ستاد بازسازی
عتبات عالیات هم مصوب ش��د که از ابتدای س��ال

 98تبلیغ برای جمعآوری کمکهای مردمی برای
صحن حضرت زهرا(س) تمام ش��ود و تبلیغ پروژه
صحن حضرت زینب(س) و توسعه حرم سیدالشهدا
آغاز شود .ما برای پروژههای بزرگ اینگونه تبلیغات
را انجام میدهیم.

پیش نزدیک به  10کیلو طال اهدا کردند .در اروپا و
کانادا زمینه کمکها وجود دارد اما در زمینه انتقال
مالی و بانکی با مش��کل مواجه هستیم که اگر این
موانع برطرف شود ،کار انتقال پول تسهیل میشود.
از کشورهای آمریکا و آلمان هم دوستانی داریم که
کمکهای کش��ورهای اطراف را جمعآوری کرده و
برای ما میفرستند.

از زمان�ی ک�ه کار س�تاد آغاز ش�د ،جالبترین و
بیش�ترین نذورات و کمکهای مردمی چگونه بوده
است؟

م��ا برنامهری��زی کردهای��م ک��ه تا ح��د امکان
واریز کمکها در طول س��ال یکس��ان باشد ،البته
مناسبتهای مذهبی مانند شهادتها و والدتها را
برای تبلیغ بیش��تر مد نظر داریم .در محرم و صفر
هم برنامه ویژهای برای راهپیمایی اربعین داریم ،به
 2هزار واحد و موکب مجوز دادهایم که در س��طح
کشور کمکهای مردمی را جمعآوری میکنند .در
 2ماه محرم و صفر هزینهها و کمکهای مردمی که
برای ستاد بازسازی عتبات واریز میشود ،با کل سال
برابری میکند و افزایش دارد.

این روزها چه تعداد پروژه بازس�ازی و توسعه در
دستور کار ستاد قرار دارد؟

ما در حال حاض��ر  150پروژه در برنامه عتبات
داریم.

جالبترین و بیشترین کمکهای مردمی مربوط
ب��ه صحن حضرت زهرا(س) بوده اس��ت .در همین
صحن یک نفر تأمین س��نگهای تم��ام صحن را
متقبل شد.
از داخل کشور؟

اهدای نذورات مردمی در سال چگونه است ،آیا در
برخی ماهها بیشتر میشود؟

رئیس پلیس تهران بزرگ از کش��ف بیش از
 ۱۶هزار کیلوگرم گوش��ت قرمز احتکار شده در
سردخانهای در شورآباد کهریزک خبر داد.
به گزارش فارس ،س��ردار حس��ین رحیمی،
رئیس پلیس تهران بزرگ اظهار داش��ت :در پی
کسب اخبار اولیه پیرامون فروش غیرمجاز گوشت
طرح تنظیم بازار توسط فردی به هویت مشخص،
تحقیقات در این باره در دستور کار معاونت نظارت
ب��ر اماکن عمومی پلیس امنی��ت عمومی تهران
بزرگ قرار گرفت.
وی گف��ت :با حصول اطمینان از صحت خبر
اولیه ،مام��وران نظارت بر اماک��ن پلیس امنیت
عمومی پایتخت در مرحله اول موفق به کشف و
توقیف  ۱۶۰۰کیلوگرم گوشت گوسفندی شدند
و در ادامه محل دپ��و و نگهداری محموله اصلی
گوش��ت احتکارشده ،در س��ردخانهای عظیم در
منطقه ش��ورآباد کهریزک شناسایی شد .سردار
رحیمی تصریح ک��رد :بالفاصله تیم وی��ژهای از
معاونت نظارت ب��ر اماکن عمومی پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ به محل اعزام و  ۱6تن انواع
گوشت که باید در شبکه بازار جهت تنظیم قیمت
توزیع میشد ،کشف و توقیف شد .وی گفت :در
حال حاضر پیگیر انجام هر چ ه سریعتر تشریفات
ف شده گوشت
قانونی هستیم تا این محموله کش 
هر چه سریعتر در بازار تزریق و توزیع شود.

کاهش  15درجهای دما
در نیمهشمالی کشور

بله! از همین داخل کشور بود ،در موردی دیگر
ش��خصی به ن��ام صف��دری از
کاش��ی و سرامیک یزد ،تأمین طرح عظیم و بزرگتری�ن پروژه مذهبی
از پ�روژه جدی�د صح�ن
تمام سرامیک صحن حضرت جهان اسلام مرب�وط به س�اخت صحن حضرت زینب چه خبر؟
زه��را(س) را بر عهده گرفت و حضرت زهرا(س) بود که بر اس�اس آن حرم
ط��رح توس��عه ح��رم
تامین سرامیک صحن حضرت امام علی(ع) به توس�عهای ح�دود  20برابر سیدالش��هدا از طرحه��ای
زینب(س) را هم پذیرفته است .رس�ید .این پ�روژه  300هزار مت�ر زیربنا نهایی س��تاد بازسازی عتبات
عالوه بر این ،اشاره به ماجرای داش�ت که به صورت معماری اسلامی و اس��ت که پس از توسعههای
مرحوم حس��نزاده که س��ال ایران�ی و تاریخچ�ه عتبات کار ش�د و در کوچک در دس��تور کار ستاد
گذش��ته به رحمت خدا رفت نتیجهبهبودجهایعظیمنیازداشت.درباره بازس��ازی عتبات قرار گرفت.
هم خالی از لطف نیس��ت ،این ای�ن موضوع به صورت ش�اخص توس�ط م��ا در این ط��رح یکچهارم
مرحوم یکب��ار در حال زیارت اپراتوره�ا تبلیغ گس�تردهای انجام ش�د اطراف ح��رم برابر با  6هکتار
مراجعه میکند به کارگاهی در
زمین را در نظر گرفتهایم و 2
همان اطراف که کار الغرسازی ستونهای اطراف خیابان اصلی داریم ،یکی خیابان بابالقبله و دیگری
ضریح سیدالش��هدا در آن کارگاه در حال اجرا بود .خیابان ش��هدا یا بابالرأس .ابتدا با مش��کل گرانی
مرحوم حس��نزاده پس از ورود به کارگاه و صحبت زمین مواجه بودیم و برای توسعه نمیتوانستیم همه
با عوامل اجرایی ستاد بازسازی عتبات اعالم میکند زمینها را خریداری کنیم ،در نتیجه تصمیم گرفتیم
کل هزینه پروژه ستونها را پرداخت میکند.
کار را از زیر زمین توس��عه دهیم .با توجه به شرایط
م�ا در همه حوزهها مانند سلامت و کمیته امداد خ��اص کربال که در اعماق زمی��ن آب زیادی وجود
بحث خیران سرش�ناس را هم داری�م ،آیا در میان داشت ،در وهله اول با یک عملیات پیچیده حفاری
افرادی که به ستاد بازسازی عتبات کمک کردهاند ،و استفاده از دستگاههای مهندسی خاص این کار که
از قرارگاه خاتماالنبیا گرفته شد ،زمین اطراف حرم
خیران شناختهشده هم وجود دارند؟
م��ا پروژهها را به صورت��ی طراحی میکنیم که در بخشهایی از آب خالی و خشک شد و این روزها
همه مردم مش��ارکت داشته باش��ند ،برای مثال در ادامه مراحل توسعه صحن حضرت زینب در اطراف
بحث ضریح سیدالش��هدا صدها نفر پیدا شدند که حرم سیدالشهدا ادامه دارد.
پول ساخت را یکجا بدهند اما ما اعالم کردیم هزینه
زمانبندی اتمام پروژه چند سال است؟
ساخت ضریح را میخواهیم همه مردم با کمکهای
ما برای این پروژه زمان  6ساله قرار دادهایم که 2
کم و زیاد خود تامین کنند ولی با این حال خیران سال و نیم از عملیات توسعه گذشته است و  3سال و
سرش��ناس را هم داریم .برای مث��ال آقای آذرنوش نیم دیگر زمان داریم .نزدیک به  27درصد پیشرفت
کارخانه سنگبری دارد که از بزرگترین خیران ما در داش��تهایم اما بر اساس زمانبندی  10درصد عقب
این حوزه است یا آقای صمدی برای توسعه صحن هستیم ،البته عملیات اجرایی به صورت گسترده در
حضرت زینب(س) در سوریه مبلغ قابل توجهی را جریان اس��ت و تا اربعین امسال  150هزار متر زیر
پرداخت کردهاند .یکبار پس از جلسه با دوستان در بنا مسقف شده آماده میشود .اسکلت کلی پروژه تا
سوریه برای برنامهریزی توسعه صحن حضرت زینب آبان ماه  1398تمام میشود و  2سال و نیم دیگر هم
برآورد مالی انجام دادیم ،در مسیر برگشت بودیم که کارهای معماری و ریزهکاریها و ساخت تاسیسات
آقای صمدی تم��اس گرفت و اعالم کرد من نذری انجام خواهد ش��د .باید به این نکته هم اشاره کنم
وی��ژه حضرت زین��ب(س) دارم ک��ه میخواهم در که چند مالحظه اجتماع��ی در پروژهها همواره مد
اختیار س��تاد بازسازی عتبات قرار دهم و شکر خدا نظر ما بوده است؛ مالحظه اول حفظ میراث ایرانی
همان مبلغ برآورد را به س��تاد برای توسعه این کار در عتبات بوده و توس��عه بر اساس میراث معماری
واگذار کرد.
ایرانی انجام ش��ده اس��ت .مالحظ��ه دوم مربوط به
بازگش��ت هزینههایی است که از داخل کشور برای
از خارج از کشور ،کمکها به چه صورتی است؟
این روزها مردم از کشورهای شیعه همسایه مانند عتبات هزینه میشود؛ بیش از  90درصد هزینهها از
پاکستان ،هند و کویت کمک میکنند؛ با دوستان در ایران اس��ت و باید به چرخه اقتصاد ایران وارد شود.
پاکستان بتازگی تفاهمنامهای برای صحن حضرت ما بیش از  4هزار نفر اش��تغال مستقیم داشتهایم.
زینب(س) و گنبد امام حسین(ع) و طالکاری ایوان مالحظه س��وم ما هم امانتداری نذورات مردمی در
نجف داشتیم ،در کویت هم نمایندههای ما چندی بحث ساخت و توسعه عتبات عالیات است.

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی از کاهش  12تا  15درجهای دما در
نیمه شمالی ایران از روز یکشنبه خبر داد.
احد وظیفه با بیان اینکه غالب مناطق کشور
جز بخشهایی از ش��رق و جنوب شرق کشور
تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد ،به ایسنا
گفت :بتدریج از فعالیت این س��امانه از سمت
غرب کاسته میشود.
وی با بیان اینکه ش��نبه سامانه بارشی در
شمال شرق فعال بوده و بتدریج از کشور خارج
میش��ود ،اظهار داش��ت :همچنین اواسط روز
شنبه سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب وارد
کش��ور خواهد شد .روز یکشنبه سامانه بارشی
تمام کش��ور را فرا خواه��د گرفت و در جنوب
غرب و جنوب کشور از شدت بیشتری برخوردار
خواهد بود .مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
س��ازمان هواشناسی با اشاره به اینکه بارش در
نقاط مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود،
تصریح کرد :نواحی غربی و مرکزی خلیجفارس
مواج اس��ت .به گفته وظیفه ،در روزهای آینده
نوسانات محسوس در نیمه شمالی رخ خواهد
داد ،ب��ه طوری که پس از کاهش دمای  ۵تا ۸
درجهای جمعه ،یکشنبه افزایش دمای  ۶تا ١٠
درجهای و بعدازظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه
کاه��ش  ۱۲تا  ۱۵درجهای برای نوار ش��مالی
کشور پیشبینی میشود.
کوتاه وگویا

تصاویریازعملیاتساختصحنحضرتزینب(س)درکربال

رئی��س مرک��ز مدیری��ت پیون��د و درم��ان
بیماریهای وزارت بهداش��ت گف��ت :به منظور
ترویج فرهنگ اهدای عضو ،به هر اهداکننده عضو
یک آرامگاه در قطعه  ۳۰۵بهشتزهرا(س) اهدا
میشود.
به گزارش ایس��نا ،مهدی ش��ادنوش ،رئیس
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشت در حاشیه مراس��م رونمایی از تندیس
اهدای عضو در بهشتزهرا(س) گفت :به منظور
ترویج فرهنگ اهدای عضو ،به هر اهداکننده عضو
یک آرامگاه در قطعه  ۳۰۵بهشتزهرا(س) اهدا
میش��ود .همچنین به یک نفر از خانواده درجه
یک ایشان هم در همان نزدیکی آرامگاهی تعلق
میگی��رد .رئیس مرکز مدیری��ت پیوند و درمان
بیماریهای وزارت بهداشت در ادامه تاکید کرد:
در هم��کاری با ش��هرداری شهرس��تانها نیز با
تخصیص بوستانهایی تحت عنوان بوستان نفس
و قطعاتی در آرامگاههای سراس��ر کشور با عنوان
آرام��گاه اهداکنندگان زندگی ت�لاش داریم که
فرهنگ اهدای عضو را به عنوان یک فرهنگ ایثار
در کشور ترویج دهیم.

عتب�ات عالیات عراق در طول یک قرن گذش�ته نهتنها مطابق زمان توس�عه نیاف�ت ،بلکه بر اثر
سیاس�تهای س�وء در حال تخریب بود .این در حالی است که با سقوط رژیم بعث و امکان حضور
عاشقان و مشتاقان زیارت اهلبیت(ع) ،به همت تعدادی از دوستداران اهلبیت(ع) ،متخصصان و
معتمدان و خیران ،ستاد بازسازی عتبات عالیات تشکیل شد .این روزها هم پس از گذشت  17سال
از تاس�یس این س�تاد ،خبرهای گوناگون و متفاوتی از اجرای عملیاتهای ساختوساز در اطراف
حرم امام حسین(ع) و ساخت صحن حضرت زینب(س) در رسانهها منتشر میشود؛ موضوعی که
«حسن پالرک» رئیس ستاد بازسازی عتبات هم در گفتوگوی مشروح و تفصیلی با «وطنامروز»
به آن اشاره کرده است .وی همچنین در این گفتوگو که در محل ستاد بازسازی عتبات انجام شد،
ناگفتههایی از چگونگی شکلگیری و فعالیت ستاد بازسازی عتبات را بیان کرده است که مطالعه آن
خالی از لطف نیست.

کشف  ۱۶هزار کیلوگرم
گوشت احتکارشده

عكس :کامیارخطیبی -وطنامروز

مدیر روابط عمومی معاونت بهداش��ت وزارت
بهداشت گفت :طی  3روز نخست برنامه مهندسی
بهداشت محیط در سالمت نوروزی ،تیمهای سیار
بازرسی بهداشت محیط سراسر کشور حدود ۲۵
ه��زار و  ۴۴۷کیلوگرم مواد غذایی و آش��امیدنی
غیربهداشتی و تاریخ گذشته را معدوم کردند.
حمی��د انص��اری در ارتباط با ط��رح نوروزی
بهداشت محیط به فارس اظهار داشت :طی  3روز
اول برنام��ه تعداد  ۳۱هزار و  ۴۹۴مورد بازرس��ی
بهداشت محیطی از مراکز تهیه ،توزیع و طبخ با
اولویت رس��تورانها ،قنادیها و اماکن بین راهی
و همچنی��ن اماک��ن عمومی ب��ا اولویت هتلها،
مراکز اقامتی ،پایانههای مسافری و سرویسهای
بهداشتی انجام شد که از این تعداد  ۶۹۰مورد از
اماکن بین راهی بازرسی بهداشت محیطی شده
اس��ت .انصاری اظهار داش��ت :طی بازرسیهای
انج��ام ش��ده ۴۴۴ ،محل متخلف بهداش��تی به
مراجع قضایی معرفی ش��د و  ۹۸محل متخلف
بهداشتی پلمب شده است؛ از این تعداد  ۱۹مورد
مربوط به رستورانهای بینراهی بوده است .مدیر
روابط عمومی معاونت بهداش��ت اف��زود :در این
بازرسیها تعداد  ۲۰۲۶۹مورد سنجش پرتابل و
همچنین  ۲۱۱۷۶مورد کلرسنجی از آب مصرفی
انجام ش��ده اس��ت .انصاری گفت :تیمهای سیار
بازرسی بهداشت محیط سراسر کشور حدود ۲۵
ه��زار و  ۴۴۷کیلوگرم مواد غذایی و آش��امیدنی
غیربهداش��تی و تاریخ گذش��ته را در این مدت
معدوم کردند.

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد

نخس��تین مرکز مش��اوره ویژه ایثارگران با
نام «ش��میم ایث��ار» با حضور معاون توس��عه
منابع انس��انی ش��هرداری تهران افتتاح ش��د.
ای��ن مرکز با هدف ارائه خدمات مش��اورهای از
قبیل مشاورههای فردی ،خانواده و سالمت به
جانب��ازان و ایثارگران به هم��ت اداره کل امور
ایثارگران راهاندازی ش��ده است .ابراهیم شیخ،
معاون ش��هردار تهران در حاش��یه افتتاح این
مرک��ز گفت :امروز یکی دیگر از آرزوهای ما در
شهرداری تهران برآورده شد و من کمال سپاس
را از دس��ت اندرکاران ایجاد این مرکز دارم که
توانس��تهاند تحوالت مثبتی را در ح��وزه ارائه
خدمات به عزیزان ایثارگرمان ارائه دهند.
موزه ملی علوم و فناوری از روز سوم فروردین
 ۱۳۹۸پذی��رای هم��ه میهمان��ان داخل��ی و
خارجی ن��وروزی خواهد بود .این موزه تنها در
 2روز اول و  13فروردین تعطیل اس��ت اما در
دیگر روزهای ن��وروز از  ۳الی  ۱۷فروردینماه
از س��اعت  ۹:۳۰الی  ۱۷:۳۰پذیرای مسافران
نوروزی خواهد ب��ود .موزه ملی علوم و فناوری
دارای  ۷گالری به نامهای «فناوریهای بومی»،
«مرکز عل��م»« ،ابزار قدیم نجوم»« ،ابزار قدیم
جراحی»« ،مورس تا موبایل»« ،انرژیهای نو»
و «نورشناسی» است که هر یک در موضوعات
متنوع به تشریح مفاهیم علمی میپردازد.

