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حادثه

آيا جنايت كازرون سرنخ فعاليت
گروههاي خاص است؟
گروهاجتماعي|بهنظرميرسدپليسبايدتحقيقدرباره
عامل ارتكاب قتل امام جمعه كازرون را از زواياي مختلفي
دردستوركارقراردهدوصرفابهموضوعبانگاهيكجنايت
نپردازد .اين موض��وع از آنجا اهميت يافته كه در روزهاي
اخير  2اتفاق در كنار هم قرار گرفته است؛ نخست آنكه به
جزفيلمهاييكهبهعاملجنايتنسبتدادهاندفيلمهايي
ازچندشخصكهمشابهعاملجنايتلباسپوشيدهوسوار
بر اسب در كازرون ميچرخيدهاند ،منتشر شده است .دوم
آنكه استاد حوزه علميه شهرستان كازرون ادعايي مطرح
كرده است كه در كنار انتشار فيلمها اهميت رسيدگي به
ابعاداينپروندهرادوچندانكردهاست.حجتاالسالمعلي
سهرابپور در گفتوگو با پايگاه خبري-تحليلي «ركنا»
گفته است« :قاتل حجتاالسالم خرسند در يكسالي كه
در كازرون نبود ب��ا گروههاي ضاله در طالقان ارتباط پيدا
كرده است .پليس هنوز اين انگيزه را تاييد نكرده و در برابر
آن سكوت كرده است ».حال پليس بايد در برابر اين ادعا
و همچنين فيلمهايي كه از افرادي مش��ابه عامل جنايت
كازرون منتشر شده است ،واكنش نشان دهد.
فيلمهايمشابهچهبود؟
پسازآنكهفيلميازآقاي«ح»كه 42سالهاستوبهعنوان
عامل ارتكاب جنايت كازرون شناخته ميشود در فضاي
مجازي بهويژه در كازرون پخش شد و او را در لباسي شبيه
به لباس عربها نشان ميداد يا بهتر گفته شود لباسي كه
براي تعزيه ميپوشند ،بحثهايي مطرح و ادعاهايي طرح
شد كه در آن افراد ديگري نيز با همين نوع پوشش در حال
عبورومروردركازرونبودهاند؛موضوعيكههنوزهيچيك
از مقامات انتظامي و قضايي كازرون آن را تكذيب يا تاييد
نكردهاند .در فيلمي كه از آقاي «ح» منتشر شده او سوار
بر اسبي سفيد ،لباسهايي سفيدنيزبه تن داردكه صورت
خودراباپارچهايسبزپوشاندهاست .در 48ساعتگذشته
اين ادعا مطرح ش��ده كه فيلمهايي از افرادي غير از آقاي
«ح» با همين پوشش منتشر شده است .حال اين پرسش
مطرح ميش��ود كه اگر ادعاي حجتاالسالم سهرابپور
صحت داشته باشد ،آيا با افراد سازمانيافته ديگري در اين
شهرستانمواجهيمكهقصددارندباهمينپوششرفتاري
مشابه انجام دهند .ازسوي ديگر آيا پليس طالقان و ساير
نهادهاي مسوول در اين شهرستان ادعاي حجتاالسالم
سهرابپورراتاييدميكنند؟
آيا ماجراي كازرون مشابه دارد؟
جنايتي ك��ه در كازرون روي داد  32روز پس از آن بود كه
در همدان فردي به ضرب سالح سرد يك طلبه را به قتل
رساند .اين طلبه هيچ سمت خاصي نداشت در حالي كه
حجتاالسالم محمد خرس��ندي امام جمعه شهرستان
كازرون بود و از دهه 80در اين شهرستان مشغول فعاليت
ش��ده بود .با اين حال هنوز هيچ ارتباط مشخصي جز دو
قربان��ي كه هر دو طلب��ه و روحاني بودهان��د بين جنايت
 7ارديبهش��ت  98در همدان و  8خ��رداد  98در كازرون
نميتوانيافت.
آياعاملجنايتكازرونسالماست؟
حجتاالس�لام علي س��هرابپور اس��تاد حوزه علميه
شهرس��تان كازرون در گفتوگو با ركنا گفته است :قاتل
امام جمعه هيچگونه مشكل روحي و رواني و اعتياد به مواد
مخدر نداشته و آنچه در اين باره به وي نسبت داده ميشود
دروغ اس��ت .اين اس��تاد حوزه علميه شهرستان كازرون
افزوده است :اين فرد كه داراي همس��ر و فرزند است را از
دو سال پيش ميشناس��م؛ وي با اعتراف به اينكه زندگي
گذشتهاشرا تغييردادهوبهغيرازاهلبيت(ع)وخدادرراه
ديگرينيستبهحوزهعلميهميآمدوميگفتميخواهد
زندگيسالميرادرپيشگيرد.ويافزود:اينفردباتعريف
ازعلماوروحانيونميگفتايكاشمردممتوجهميشدند
روحانيونخوبهستندوهموارهاينحرفراتكرارميكرد
يدادم
ودربينحرفهايشموارديهمميگفتكهتذكرم 
و او را نصيحت ميكردم .سهرابپور با اشاره به اينكه قاتل
اصالتا كازروني و داراي عقايد انحرافي بوده است ،نسبت
دادن اين اقدام قاتل را به حوادث گذشته كازرون و ارتقاي
سياسيشهرستانتكذيبكرد.ويهمچنينتاكيدكرده
است:يكسالازقاتلخبرينداشتيمواخيراكهاوراديدم
گفتقصدفروشخانهومهاجرتبهخارجدارد.استادحوزه
علميه شهرستان كازرون با اشاره به اينكه قاتل چند روزي
با لباس عربي ،شال سبز روي سر ،نقاب و سوار بر اسب در
سطح شهر رفت و آمد داشته است ،گفت :وي در روزهاي
اخير (شب بيس��ت و يكم ماه مبارك رمضان) ،منبري را
در ميدان ش��هدا تعبيه كرده بود و با مراجعه مكرر به امام
جمعه كازرون از وي ميخواهد تا آن ش��ب را ،در ميدان
شهداسخنرانيكند.
خبر

آغاز به كار دومين كمپين اعتراض مردمي

تحريم اقتصادي ،نقض حقوق بشر

گروه اجتماع�ي| كمپين «اعت��راض مردمي» در
گام دوم فعاليت خود از نشاني رونمايي كرده كه براي
اعتراض به تحريم اقتصادي طراحي ش��ده است .اين
كمپين از مردمي كه مخال��ف تحريم اقتصادي ايران
هستند خواس��ته با انتشار اين نش��ان مخالفتشان
باتحريمهاي اقتصادي را نشان دهند.
كمپين «اعتراض مردمي» كارش را در سال  ۲۰۱۴و
با اعتراض به تحريمهايي كه مشكالت دارويي منجر
بيانيه جديدي كه در
شده بود آغاز كرد .اين كمپين در 
وبسايت آن منتشر شده ،خطاب به دبيركل سازمان
ملل تاكيد كرده است« :تحريمهاي جديد تقريبا تمام
زندگي را تحت تاثير قرار داده و حق زندگي امن و آرام را
ازايرانيانسلبكردهاست.اينآشكارانقضحقوقبشر
و قوانين بشر دوستانه است ».در اين بيانيه همچنين
آمده است« :ادامه اين تحريمها ميتواند امنيت منطقه
رابهخطراندازدومنجربهفقر،ناامني،مهاجرتوجنگ
بيشتر در منطقه شود ».اين كمپين از نهادهاي ناظر
سازمان ملل و گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل
در ايران خواسته بر نقض حقوق بشر توسط تحريمها
نظارت داشته باشند.
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سومين نشست خبري دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم برگزار شد

بخشخصوصيامسالمنتظرسوددهينباشد

بنفشه سامگيس| حاال و با گذشت بيش از  120روز
از آغاز وزارت سعيد نمكي و پس از سه نشست خبري با
خبرنگاران ،ميتوان درباره دومين وزير بهداشت دولت
دوازده��م گمانهاي نزديك به يقي��ن مطرح كرد؛ مرد
باهوشي كه پزشك نيست اما يك مدير فني آشنا به علم
اقتصاد و چالههاي بودجه است و بنابراين ،بسيار بيشتر از
ساير همتايان خود در اين مسند ،ميتواند خرج و دخل
وزارت بهداش��ت را كنترل كند چون مسووليتي هم كه
پيش از سرپرس��تي وزارت بهداشت در سازمان برنامه و
بودجه داشت ،بر مدار كنترل مخارج كشور ميچرخيد.
سعيد نمكي آنقدر باهوش است كه از جواب به انتقادات
متوجه دولت فرار كرده و پاس��خ را ب��ه معاونانش واگذار
ميكند.
شنبه شب و در سومين نشس��ت خبري با خبرنگاران،
«اعتماد» دو س��وال مطرح كرد كه پيرنگ هر دو سوال،
نقد عملكرد دولت بود.
چندروزقبلكمبودپانسمانبيماران EBوامتناع
شركت س�وئدي از فروش پانسمان به واردكننده
ايراني مطرح ش�د .ما با وزارت امور خارجه تماس
گرفتيم و با آقاي عراقچي صحبت كرديم و ايشان
روز جمعه به ما گفت كه ممنوعيت فروش از سمت
شركتسوئديمطرحنبودهبلكهارزدارودرداخل
كشورتاميننشدهواينانتقادراهمداشتكهچرا
وزارت بهداش�ت در موارد مشابه ،اين موارد را در
ابتدابهوزارتامورخارجهاعالمنميكندكهوزارت
امور خارجه اين موارد را از خبرنگار بشنود.
صبح ش�نبه رييس جامعه جراحان در نشست
خبري نس�بت به فرس�ودگي بيمارس�تانهاي
خصوصي به دليل كهنه شدن دستگاهها ،ناممكن
بودن بهروزرس�اني تجهيزات پزش�كي به دليل
افزايش قيمتها ،س�وق يافتن بيمارس�تانهاي
خصوصيبهورشكستگيوهمچنيندخالتهاي
بي�ش از حد دولت در نرخگ�ذاري همه گروههاي
كااليي و خدم�ات به عنوان عامل تم�ام اتفاقات
امروزهشدارداد.شمابگوييدكههزينهنگهداشت
بيمارس�تانهاي بخش دولتي چقدر اس�ت و آيا
ادعاهاي بخش خصوصي صحت دارد يا خير؟
وزير بهداشت ،پاسخ اولين سوال را به رييس سازمان غذا و
دارو واگذار كرد كه مهدي پيرصالحي در جواب «اعتماد»
گفت« :موجودي ذخيره پانسمان بيماران  EBدر حال
حاضر بيش از يك ماه اس��ت كه از همان منبع سوئدي
تامين ش��ده و واردكنندگان ايراني ،به دنبال تامين اين
پانسمان براي ماههاي آينده هم هستند .اما بيش از يك
سال است كه شركت س��وئدي به نمايندهاش در ايران
جنس نميفروشد و ما از طريق شركتهاي واسطه و از
ساير كشورها ،پانسمان توليد همين شركت سوئدي را
تامينكردهايم.امااينپانسمان،برندهايديگريهمدارد
و خواهش ما اين است كه خانه  EBهم همكاري كرده و
از برندهاي باكيفيت ديگر هم استفاده كند چون تاكيد بر
يك برند آن هم در شرايط تحريم ،بيماران را دچار مشكل
خواهد كرد؛ البته ،شركت سوئدي هم واردكننده ايراني را
ميشناسد و ما هم اين مورد را به وزارت امور خارجه اعالم
نكرديم چون هنوز تامين اين پانسمان از طريق واسطهها
امكانپذير بوده و كمبودي ايجاد نشده اما امكان خريد
مستقيم هم از شركت س��وئدي نداريم و طي يك سال
گذشته،محصوالتاينشركتراازتركيهياديگركشورها
والبتهباقيمتيگرانترتهيهكردهايماماشركتهاييراكه
در نامههاي رسمي ،قطع همكاري با ايران را اعالم كردند،
به وزارت ام��ور خارجه معرفي كرديم كه يك ش��ركت
فرانسوي و يك شركت ايتاليايي و توليدكننده ماده اوليه
هستند .اس��امي اين شركتها همراه با نامههايشان به
وزارت امور خارجه اعالم شد و حتي آقاي ظريف هم اسم
و نامه اين شركتها را توييت كرد».
س��عيد نمكي در پاس��خ به س��وال دوم هم ،با ذكاوت،
انتقادات بخش خصوصي از دخالتهاي دولت در اقتصاد
را نش��نيده گرفت و در يك پاسخ كلي كه در واقع ،تكرار
پاسخ نشست خبري پايان سال به سوال «اعتماد» بود،
از ميدان خارج شد.
«به هر ح��ال مق��ررات موجود متضمن اين اس��ت كه
تعرفهگذاري خدمات درماني و تشخيصي بر عهده دولت
است و دولت هم با بررسي پيشنهادات شوراي عالي بيمه
سالمت تعرفهگذاري ميكند .اين قانون است و اگر قرار
استتغييريايجادشود،اينتغييراتمالكبحثنظري
است اما مالك فعلي ،قانون است .البته بيمارستانهاي
خصوصي،قطعامشكالتيازقبلداشتندوتعرفههابعضي
وقتها پاسخگوي افزايش هزينهها نبوده اما امسال براي
اولينبار دو كار انجام داديم؛ بعد از س��الها ،قبل از پايان
سال تعرفهها را در دولت مصوب كرديم و براي اولينبار
در طول سالهاي اخير ،تعرفه بخش خصوصي را بيش از
بخش دولتي افزايش داديم .اينكه آيا اين ميزان افزايش،
باز هم جوابگو هست يا خير به سوءتغذيه مزمن و چندين
ساله اين بخش باز ميگردد كه شيب افزايش تعرفهها ،آن
هم به دليل رعايت حال مردم ماليم بوده .اخيرا دوستان
بخش خصوصي به اين ميزان افزايش اعتراض داشتند

هر چه از ش��روع وزارت نمكي ميگ��ذرد ،پردهها از يك
واقعيت تلخ بيش��تر كنار ميرود؛ از نيمه دوم س��ال 93
و پس از رونمايي كتاب ارزش نس��بي خدمات سالمت
و پس از آنكه توليت س�لامت بهطور رس��مي به وزارت
بهداشت سپرده شد ،وزارت تعاون كه تا آن زمان ،خود را
همسوي سياستهاي وزارت بهداشت معرفي ميكرد،
س��ويه ديگري را برگزيد؛ تاخي��ر در پرداخت مطالبات
مراكز درماني دولتي آموزشي آغاز شد ،روند ادامه طرح
تحول سالمت با نقدها و مخالفتهاي فراوان همراه شد،
ادعاي دورريز بودجهها توس��ط وزير بهداشت و پايمال
ش��دن حق خانواده بزرگ تامين اجتماعي مطرح شد،
شائبه زد و بندهاي پنهان و با مقاصد خاص شكل گرفت
و نقطه پايان اين مسير طويل ،شكست وزير بهداشت بود.
به خصوص پس از آنكه قاضيزادههاشمي ،ابهام در نحوه
واريز سهم 9بيست و هفتم حق بيمه بيمهشدگان تامين
اجتماعي بابت س��هم درمان را مطرح كرد ،به جاي آنكه
مسووالن وقت وزارت تعاون ،جواب شفافي درباره محل
هزينهكرد اين سهم بدهند ،واكنشهاي انتقادي و رنگ
گرفته از تهمت و افترا تندتر و علنيتر شد .واكنشهايي
كه چند پشتيبان بسيار راس��خ هم در مجلس داشت و
همين پشتيبانان كه بعضيشان ،از مسووالن سابق در
وزارت رفاه و نهادهاي وابس��ته به اين وزارتخانه بودند ،با
راهبري يك جمع به ظاهر منتقد و تشكيل صف انساني
در مقابل وزارت تعاون ،تالش كردند ،اذهان عمومي را از
واقعيت دخل و خ��رج در بزرگترين صندوق اقتصادي
كش��ور منحرف ك��رده و به جاي شفافس��ازي ،وزارت
بهداشت را به دروغگويي متهم كنند .آخرين برگ برنده
مخالفان ،اقدام منجر به شكست براي تحقيق و تفحص
از سازمان غذا و دارو و ادعا بابت كشف رانتهاي كالن در

و قرار اس��ت كه بحث تعرفهها ،باز هم در ش��وراي عالي
بيمه مطرح شود و اميدواريم در بازنگري ،بتوانيم كمك
مختصري داشته باشيم تا بخش خصوصي ،امسال را با
كمترينعارضهوكمترينضررسپريكند.درعينحال،
ما از همكاران بخش خصوصي خواس��تيم امسال كه به
خصوص ،سال سختي براي اقتصاد كشور و سفره مردم
خواهد بود ،منتظر سوددهي نباشند و ما فقط كمكشان
ميكنيم كه سال را با زياندهي طي نكنند وگرنه امسال،
سالسودآوريبراياقتصاددرمانكشورنيستواگرنگاه
به اين بخش ،س��وددهي باشد ،فشار آن به مردم منتقل
ميشود كه واقعا عادالنه نيست».
دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم ،يك ويژگي بسيار
مهم دارد كه حداقل در دهه گذشته ،به عنوان تنها نمونه
مشابه ،ميتوان از محمدحس��ن طريقتمنفرد نام برد؛
چشمپزشكي كه پس از عزل مرضيه وحيددستجردي؛
وزير بهداشت دولت دهم با حكم محمود احمدينژاد7-
دي  -1391ابتدا به سرپرستي وزارت بهداشت منصوب
شد و بعد از كسب راي اعتماد در  27اسفند همان سال،
 3م��اه پاياني فعاليت دول��ت دهم ،مس��ووليت وزارت
بهداشت را برعهده گرفت .طريقتمنفرد از جمله مديران
اليق و توانمندي بود كه براي اثبات لياقت خود مس��ير
نامتعارفي را انتخاب ك��رده بود .طريقتمنفرد در اولين
نشس��ت خبري با خبرنگاران؛ تنها چند روز پس از عزل
مرضيه وحيددستجردي و در حالي كه خبرنگاران حوزه
س�لامت ،هنوز وزير معزول را در نوشتههايشان مورد
تفقد قرار ميدادند ،دو اشتباه مرتكب شد؛ افشا كرد كه
در تمام ماههاي وزارت وحيددس��تجردي ،عملكرد وي
را زيرنظر داش��ته و از نقاط ق��وت و ضعف اولين وزير زن
جمهوري اسالمي ،گزارشهاي مستمر به رييس دولت
ميداده است .دومين اشتباه طريقتمنفرد ،قياس نحوه
مديريت و عملكردش در مقايسه با ساير وزراي بهداشت جدول
پيشين و تالش براي اثبات توانمندي در ماراتن بيبرنده
مديريت در دولت محم��ود احمدينژاد بود .به نظر ،اين
رفتار ميتواند ناشي از آن باشد كه مدير منصوب ،اصرار
دارد بايگاني ذهني گ��روه هدف (خبرنگاران) را با تاكيد
دايم بر عنوان مس��ندي كه بر آن تكي��ه زده ،به گونهاي
پاكس��ازي كرده و از خاطره همتاي پيشين خود خالي
كند تا خبرنگاران ،هر بد و خوب مربوط به گذشته را كنار
گذاشته و حال و آينده و حتي گذشته را با يك ذهن خالي
و فرمت شده ،با مدير تازهنفس بازخواني كنند.
سعيد نمكي هم ،طي سه نشست خبري كه ظرف  5ماه
گذشته با خبرنگاران داشته و همچنين در حاشيه مراسم
افتتاح طرحها و برنامههاي حوزه سالمت ،نشان داده كه
بسيارمصر استموقعيتفعليخود؛وزيربودنرايادآوري
كند و اين يادآوري را ضميمه ميكند به حضور  29سال
قبل در معاونت بهداشت وزارتخانه ،مبادا تلقي اصحاب
رس��انه از اين دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم -كه
از نزديكترينها به رييس سازمان برنامه و بودجه است
و علي نوبخت حقيقي؛ نماينده تهران در مجلس و برادر
رييس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه راي اعتماد
مجلس به نمكي ،اش��اره داشت كه وزير منتخب ،همان
نويسنده بودجه وزارت بهداشت است -اين باشد كه او با
اجزاينظامسالمتبيگانهاستياهرآنچهميداند،كهنه
ومربوطبه 29سالقبلاستوخالقيتيجزرديفكردن
اعداد و ارقام ندارد.
به هر حال س��عيد نمكي ه��م در مس��ند وزارت نقاط
قوتي دارد .همي��ن كه در آغاز مس��ووليتش ،اولويت را
ب��ه برنامههاي پيش��گيرانه داده و تاكيد هم ميكند كه
ميخواهد س��هم پيش��گيري را افزايش دهد ،نشانهاي
پررنگازآشنايياوبامديريتدرآمدهاومخارجاست،چرا
كه بيترديد ،پيشگيري و مراقبت از سالمت شهروندان
به جاي سرمايهگذاري و پسانداز بيبازگشت درآمدها
براي درمان ،هزينه كمتري خواهد داشت و متاسفانه اين
اولويتبخشي،دردودههگذشتهوازماههايپايانيدولت
هشتم ،به داليل متعدد مغفول ماند.
س��عيد نمكي 4 ،ماه از وزارت را پش��ت سر گذاشته و به
افقی
نظر ميرس��د مجلس و دولت هم با او وفاق نظر دارند و
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وزارتبهداشتوشناساييودريافتكنندگاناينرانتها
بود و حتي برخي منابع آگاه معتقدند جريانات و تفكرات
افرادخاصكهمنتقدانظاهريوساختگيوزيربهداشت
دولتيازدهمراهدايتميكردند،آخرينتيرخالصبراي
زمين زدن وزير بهداشت را با بهانهجويي درباره دريافت
حقوقهاي نجومي توسط مديران دولت شليك كردند
كه سيبل اين بهانه ،در واقعيت و پشت پرده ،سيد حسن
قاضيزادههاش��مي بود اما آنچه ميتوانست براي انظار
علني ش��ود تا هدف اصلي ،پنهان بماند ،صف وسيعي از
تصاوير پرسنلي مديران دولت يازدهم بود و البته جمع
كثيري هم در آتش اين ادعا سوختند و خاكسترشان هم
كه در جريان وزش توفانهاي سياسي ،پراكنده شد .به
دنبال راي اعتماد مجلس به سعيد نمكي و آغاز وزارتش
انگار نس��ل تمام منتقدان و مخالفان ،يكش��به گرفتار
انقراض ش��د و حاال ،انتقاد از وزارت بهداش��ت در حدي
كاهش يافته ك��ه ميتوان توهم تحقق وعدههاي خاص
براي مخالفان خاص را هم باور كرد.
اما اتفاق جالب ،آش��كار ش��دن واقعيتهايي است كه
اسير تاريخ نميشود و مخالفان ،اين قانون طبيعت را از
ياد بردهاند كه پنهانسازي اجباري ماه با ضخيمترين و
وسيعترين ابرها ،ابدي نيست.
ش��نبه شب و در نشس��ت خبري وزير بهداشت ،يكي از
خبرنگاران درباره س��هم  9بيست و هفتم بيمهشدگان
تاميناجتماعيپرسيد.ازوزيرباهوشكهبههيچطريقي
نميخواهد در جبهه مقابل دولت بايستد ،انتظاري نبود
جز اينكه پاس��خ را به س��يد كامل تقوينژاد؛ از اعضاي
حزب اعتماد ملي و معاون توس��عه مديري��ت و منابع و
سرپرس��ت معاونت برنامهريزي راهبردي و هماهنگي
وزارت بهداش��ت واگذار كند كه تقوينژاد در پاسخ اين
خبرنگار همان اعتراض وزير بهداش��ت سابق را مطرح
كرد و گفت« :طبق قانون 9 ،بيست و هفتم از حق بيمه
پرداختي تامين اجتماعي بايد به سالمت تخصيص يابد.
اما بخشي از آن اعتباراتي كه بايد از اين محل به سالمت
داده شود ،در سازمان تامين اجتماعي صرف بخشهاي
ديگرميشود.بنابهدستوررييسجمهوريهمصندوقي
جداگانه در خزانه براي واريز سهم 9بيست و هفتم تامين
اجتماعي تشكيل شد ،اما سهم  ۹بيست و هفتم از طرف
تامين اجتماعي به اين صندوق واريز نشد».
ي مانده است .به
تا پايان وزارت نمكي ،بيش از  24ماه باق 
نظر ميرسد در اين ماههاي باقيمانده ،نهتنها برگهاي
بيش��تري از پش��ت پردههاي اتفاقات مرتبط با وزارت
بهداشت طي س��الهاي  1392تا  1397رو خواهد شد،
فرصت مناسبي هم براي تحليل عملكرد باهوشترين
وزير بهداشت جمهوري اسالمي ايران فراهم ميشود.

اصفهان ميزبان هيات  13نفره از
فعاالن صنعت گردشگري مجارستان

هيات  13نفره از فعاالن موسس��ات گردش��گري كشور
مجارس��تان ،همزمان با برگزاري يازدهمين نمايشگاه
بينالملليگردشگريوصنايعدستياصفهان 28،خرداد
ماه س��ال جاري به اصفهان س��فر ميكنند .به گزارش
اداره ارتباطات رسانهاي شهرداري اصفهان ،اين گروه در
جريان س��فر خود به ايران ،از شهرهاي شيراز (به عنوان
خواهرخوانده شهر بوداپس��ت) ،اصفهان و يزد به عنوان
مثلث طاليي گردشگري ايران ديدن ميكنند.

حفر چاه گمانه براي پايش آبهاي
زيرزميني دشت شازند كليد خورد

به گ��زارش روابط عمومي پااليش��گاه حف��ر اولين چاه
گمانه به منظور پايش آبهاي زيرزميني دش��ت شازند
در سايت شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند با
حضور مهندس غالمي مدير عمليات ،روسا و مسووالن
ادارات  ،HSEمهندس��ي طرحها و گروه مشاورين پروژه
به سرپرستي دكتر واعظي از دانشگاه تبريز روز گذشته
(دوشنبه)1398/3/11كليدخورد.اينگزارشميافزايد:
پروژه فوق يك پايش زيست محيطي ناميده ميشود كه
به منظور پايش ورود آاليندههاي نفتي به آب زيرزميني
و خ��اك در محدوده ش��ركتهاي پاالي��ش نفت امام
خميني(ره) شازند ،شركت ملي پخش منطقه مركزي
و شركت ملي خطوط لوله و مخابرات انجام ميشود كه
عمده اهداف شامل :پايش تغييرات سطح ايستابي در آب
زيرزميني ،پايش و جلوگيري از آلودگيهاي احتمالي،
ي زيرزميني ،ارزيابي تاثير منابع
بررسي كيفيت آبها 
آالينده بر كيفيت آبهاي زيرزميني و بررسي عملكرد
عمليات پاكسازي در صورت مشاهده آلودگي احتمالي
است كه زمان اجراي آن  9ماه برآورد شده است.

متروي تهران و حومه  ۱۴خرداد
رايگان است

خدماترس��اني ش��ركت به رهبرداري مت��روي تهران
و حوم��ه در خط��وط يك ،دو ،س��ه ،چهار ،پنج ،ش��ش
و هف��ت در روز سهش��نبه  ۱۴خ��رداد  ۹۸همزم��ان با
برگزاري مراسم سيامين س��الگرد ارتحال حضرت امام
خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اس�لامي ايران رايگان
اس��ت .مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري مت��رو با اعالم
اي��ن خبر گفت :ش��ركت بهرهبرداري مت��روي تهران از
شامگاه روز  ۱۳خردادماه خدماترساني ويژه ب ه منظور
جابهجايي زايران و ش��ركتكنندگان در مراسم سالگرد
ارتح��ال امامخميني(ره) را آغاز ميكند و در اين راس��تا
سرويسدهي ش��بانه حرم تا حرم از ايستگاه شهرري تا
ايستگاه حرم مطهر امام خميني(ره) با فاصله حركت هر
 ۳۰دقيقهيكقطارازساعت ۲۳تا ۶صبحاجراخواهدشد.
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