
چهارمضراب است نه چهارباغ!؟  

باور داشــته باشــیم که دیگر فلسفه زمان خریدن در 
انجام امور جاری کهنه شــده و مشتری خاصی ندارد 
و البته می توان بر روی اقشــاری از جامعه دراین باره 
سرمایه گذاری نمود اما آن ها هم به مرورزمان از طریق 
شــبکه های اجتماعی که امروزه هر فردی با داشــتن 
یک گوشی اندروید می تواند به آن ها ورود پیدا کند به 
این اطالعات پیش پاافتاده دست می یابند و ترفندهای 
دمده به راحتی را می خوانند! شورای اسالمی دوم، سوم 
و چهارم همه تالش خود را صرف آن کردند تا چهارباغ 
عباسی و در ادامه چهارباغ پایین که یادگار دهه سی 
است جان تازه ای بگیرند و به سرنوشت خیابان الله زار 
تهــران دچار نشــوند اما پس از ورود شــورای پنجم 
همه چیــز تغییــر یافت و اهداف نیز به ســویی دیگر 
رفت تا جایی که تندیس یک چوگان نشسته بر اسب 
که باید در ورودی میــدان نقش جهان نصب گردد و 
هیچ ارتباط و ســنخیتی با چهارباغ ندارد صدرنشین 
دروازه دولــت و ورودی این خیابان مفرح گردد! آنچه 
شــورای پنجم با نقطه نظرهای نفوذی شهرداری آن 
مدنظر داشــت، تبدیل چهارباغ عباسی به شانزه لیزه 
دوم بود تا جهانگردان و بخصوص کسانی که از پانزده 
خواهرخوانده اصفهان به این شهر می آیند، آزادانه در 
این مســیر تا ورودی دولتخانه صفوی گذر کنند و در 
ادامه به ورودی دولتخانه ســلجوقیان برسند و ضمن 
مشاهده اغذیه فروشی ها و استشمام بوی روغن سوخته 
یاد غــذای فوری اروپایی را زنــده کنند و آن محیط 
و فرهنگ غربی برایشــان تداعی شــود اما کرونا این 
فرصت را طی ســه سال گذشــته نه تنها از چهارباغ 
بلکه از صنعت گردشــگری در سراسر جهان گرفت و 
بــه حضور مصرانه خود اختصــاص داد تا خیابانی که 
باید برای ترویج و زنده کردن هویت و هنر اصفهان و 
بخصوص صنایع دستی آن نوسازی می شد به مرکزی 
برای ایجاد اغذیه فروشی ها تبدیل و پیاده راه های آن 
را نیز با چیدن میز و صندلی های چوبی و فلزی خود 
تصرف کنند و اجازه ندهند هیچ گردشگر داخلی و یا 
خارجی با خیالی آسوده و به دوراز شلوغی آن به صورت 
فردی و خانوادگــی تردد نماید. اگرچه چهارباغ فعلی 
که بیشتر به یک چهارمضراب درهم تنیده تبدیل شده 
دیگر جایگاهی برای به جاماندگان کسبه فرهنگ پرور 
و هنرمندان صنایع دســتی آن که اکثرا دوران کهولت 
را بــر روی ویلچر طی می کنند شــباهت ندارد تا به 
یاد روزهای گذشــته و بخصــوص دهه های 30 و 40 
شمســی گذری به آن داشــته و خاطــره بازی کنند 
زیــرا این چهارباغ با روز و شــب های رؤیایی و بدون 
تعطیلی آن در چند دهه پیش متفاوت اســت. اشکال 
اصلــی در ادامه این روند آنســت کــه کار را باید به 
دســت کاردان ســپرد و فارغ از تحصیالت آکادمیک 
که بیشــتر به درد صنایع روز می خورد در جای خود 
اســتفاده کرد و نوســتالژی هایی چون چهارباغ را به 
اهل فن یعنی هیئت امنایی از پیشکســوتان به جامانده 
در مشــاغل مختلف ایــن خیابان که هنــوز هم در 
واحدهای صنفی گذشــته چمباتمه زده اند و نظاره گر 
افول چهارباغ هســتند، سپرد که شاید تعداد آن ها از 
انگشتان دودست هم بیشتر نباشد اما بعضی همچنان 
محو خاطرات شصت یا هفتادسال پیش ازاین چهارباغ 
هستند که اگر با حمایت شهرداری دورهم جمع شوند 
می توانند این آتش زیر خاکستر غفلت ها را که حاصل 
افــکار نو گرایانه در چهارباغ اســت قبل از شــعله ور 
شدن خاموش کنند و مســیر آن را به سوی فرهنگ، 
صنایع دســتی، هنرهای نمایشــی و تئاتر و موسیقی 
ناب ایرانی اشــاعه دهند. آنچه از محتوای کالم مدیر 
پروژه چهاربــاغ در تارنمای ایمنا به دســت می آید، 
مخفی شــدن در زیر چتر کالم ارزشمند مقام معظم 
رهبری پیرامون گردشگری و افزایش نشاط اجتماعی 
برای بازگشــت به اخالق حســنه و تحکیم خانواده و 
اخالق اسالمی است و عمومیت دارد و خاص خیابان 
چهارباغ اصفهان نیســت که به استناد دستور شهردار 
در سه حوزه مفهوم، فرهنگ و هنر، خوراک و طبیعت 
مخاطب سنجی می شود. شاید گروه اداره کننده پروژه 
چهارباغ عباســی جوانان کم تجربه اما پرتوان و انرژی 
باشــند که آمادگی الزم را بــرای آموختن و به انجام 
رســاندن و واقعیات تاریخ در این خیابــان دارند اما 
بااهمیت تر از این حضور هیئت امنای چهارباغ اســت 
که باید منحصرا از میان همین افراد مستند با سنین 
باالی هشــتاد سال انتخاب شــوند تا تحمیل عقیده 
نگردد و اال پایان این راهی که مدیریت پروژه چهارباغ 
و همکارانشان در پیش گرفته اند به ترکستان است و 
هرگــز به کعبه آمال نخواهد رســید. حضور مردم در 
روز عیــد غدیر و در خیابان چهارباغ را نباید یک اتکا 
و دلیل برای درست بودن اقدامات دانست زیرا اینگونه 
تجمعــات مقطعی اســت درحالی کــه چهارباغ یک 
خیابان همیشگی اســت تا پذیرای نسل های متفاوت 
از نوزاد تا کهنسال باشد که بتوانند از آمیزه تجربیات 
همراه با خواسته های نو اندیشانه و درنهایت خاطرات 
گذشــته هیئت امنا در قالب اجرا استفاده کنند و هر 
گوشه ای از آن تجمعی از عالقه مندان به سینما، تئاتر، 
نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و صنایع دستی بوده 
و فرهیختــگان چهارباغ مــدرس و راهنمای آن ها در 
حفظ میراث ها باشــند. اگرچه مدیــر پروژه تأکید بر 
شناســایی دقیق مکان های بی دفاع شهری چهارباغ با 
هدف رفع موانع کالبدی و تقویت بســتر ســازمانی و 
حاکمیت مقابله با جرائم سازمان یافته همچون تکدی 
گری و سرقت نموده اســت اما اصوالً این خیابان اگر 
جایگاه فرهنگی خود را به کمک هیئت امنا به دســت 
آورد هرگــز نیازمند تحکم بر آن نیســت زیرا آرامش 
مطلق اســاس بازنگری در پیشــینه آن و کپی سازی 
به روز با مشاوره هیئت امنا و توانایی های نسل فعلی و 
آینده آن است تا چالش های موجود را به فرصت برای 
ایجاد بازار کار جهانی در زمینه های یادشــده تبدیل 
کنــد. اصفهان و بخصوص چهارباغ آن می تواند رقیب 
سرســختی برای تنه زدن به ســرمایه نفتی باشد که 
متعلق به نسل های آینده است و می ماند اما زنده بودن 
همه این ها به نســیم یا طوفانی سهمگین و مخرب به 
نام فرونشست بســتگی دارد که متاسفانه درراه است 

که حقیقتا چهارمضراب است نه چهارباغ!

بی توجهی تاکی؟!
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: شــناور شهید 
ســلیمانی دارای بدنه شناســا گریز با سطح مقطع راداری 
بسیار پایین است که می توان آن را به عنوان دستاورد ملی 

برای کشور دانست.
سرلشــکر پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در نهمیــن آیین الحــاق تجهیــزات تخصصی و 
دفاعی )شــناوری( به نیروی دریایی ســپاه گفت: طراحی 
و ســاخت این شــناور به دســت جوانان نخبــه و دانش 
آموخته دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته 
و دارای بدنه شناســا گریز با ســطح مقطع راداری بسیار 
 پایین اســت که می تــوان آن را به عنوان دســتاورد ملی 

برای کشور دانست.
وی افزود: این شــناور بــا توجه به نــوع طراحی، قابلیت 
دریانــوردی و اجرای انواع عملیــات در آب های دور و در 

شرایط نامساعد دریایی و اقیانوس ها را دارد.
سرلشکر باقری گفت: شناور کشتی رزمی شهید سلیمانی 
نســبت به شناورهای هم اندازه خود از قابلیت مانور بسیار 
باالتر و شعاع چرخش بسیار کمتری برخوردار است که این 
قابلیت در اجرای تاکتیک هــای متنوع آفندی و پدافندی 

بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: این شناور مجهز به چهار دستگاه موتور پرقدرت 
بومی شده در کشور است که امکان حضور سریع در صحنه 
عملیات و نیز قابلیــت دریانوردی برد بلند را بدون نیاز به 
پشتیبانی ساحلی، برای دفاع از منافع جمهوری اسالمی در 

آب های دور فراهم می کند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در ادامه خاطرنشان کرد: 
قابلیت حمل و نشست و برخاست بالگرد دریای در شب و 
روز، حمل و به آب اندازی و از آب گیری انواع شــناورهای 
تنــدرو تهاجمی و پهباد عمود پــرواز در حین دریانوردی 
مبنی بر توانمندی نبرد ترکیبی )ســطح هوایی و موشکی( 

در آب های دور نیز از ویژگی های این شناور است.
وی افزود: شــناور کشــتی رزمی شــهید ســلیمانی در 
حوزه اشــراف اطالعاتی و شناســایی و پایــش اهداف و 
رفت و آمدهای ســطحی، زیرســطحی و هوایی مجهز به 
پیشــرفته ترین سامانه های کشف و آشــکار سازی، شنود 

راداری، مخابراتی و جنگ الکترونیک است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: از دیگر قابلیت های 
این شــناور بهره مندی از سامانه های بومی خود حفاظتی، 
تجهیــزات روز ارتباطی و مخابراتی )مجهــز به انواع رمز 
کننده( و دیتا لینک هاســت. سردار سرلشکر محمد باقری 
گفت: این نخستین شناور رزمی در جمهوری اسالمی ایران 
اســت که مجهز به سامانه های پدافند هوایی عمود پرتاب، 

بردکم و متوسط به صورت ترکیبی است.
وی افزود: همچنین مجهز به ســامانه های خودکار و نیمه 
خودکار، توپ های بیســت و 30 میلی متــری برای دفاع 

پیرامونی در درگیری با اهداف پروازی و سطحی است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: این شناور مجهز 
به نخستین سامانه پرتاب ترکیبی موشک های برد کوتاه و 
متوسط سطح به ســطح )اس اس ام(، بهره مندی از اتاق 
عملیات مبتنی بر نرم افزار بومی مدیریت یکپارچه صحنه 
نبرد با قابلیت تشــخیص نوع هــدف یا تهدید و تخصیص 

آن ها به سامانه های آفندی و پدافندی است.
سرلشــکر باقری افــزود: بهره منــدی از آخرین تجربیات 
موجــود در دنیا در طراحــی و جانمایی فضاهــا، اماکن، 
چیدمان تجهیزات، ترکیب رنــگ، انتخاب تجهیزات و در 
راســتای ایجاد تمرکز فکری و روانی خدمه شناور از دیگر 

ویژگی های این شناور است.
وی در ادامه تصریح کرد: در تولید این شــناور از تجربیات 
فرمانده ای، مدیران، کاربران در رده های مختلف لشکری، 
)ســپاه، ارتش و وزارت دفاع( و کشوری )مراکز تحقیقاتی، 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های صنعتی کشور( در 
راســتای افزایش غنای بیش از پیــش محصوالت و بهره 
مندی از فن آوری روز دنیا استفاده شده است و پیش بینی 
فضای اســکان کارکنان همراه برای اجرای ماموریت های 
رزمی و آموزشی و فضای پزشکی مجهز به تجهیزات کامل 

امدادی هم از ویژگی های شناور شهید سلیمانی است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه هم در این مراسم گفت: شناور 
دارا نیز با چهار موتور، ششــصد تــن وزن و پنج هزار گره 

دریایی برد دارد.
ســردار علیرضا تنگسیری افزود: شناور موشک انداز شهید 
روحــی هم با 3۷ متر طول و ۱۸0 کیلومتر برد موشــکی، 

قابلیت ۸۵0 مایل دریانوردی دارد.
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گزارش
شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی رونمایی شد 

دستاورد ملی

رییس جمهور از کشت فراسرزمینی به عنوان مساله ای که در دستور کار وزارت 
کشاورزی است، نام برد .

ســید ابراهیم رییسی دیروز در مراســم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی با 
بیان اینکه کشــاورزی امر بسیار مهم و ممتازی است، اظهار کرد: خداوند زراعت 
را به خود نسبت می دهد. زارع ذات مقدس پروردگار متعال است. دانه را کشاوز 

می کارد، اما خداوند آن را به هفتاد دانه تبدیل می کند.
وی افزود: باید به کار کشــاورزی افتخار کرد. بهترین کارها کشــاورزی اســت. 
کشــاورزی جایگاه بزرگی در فرهنگ دینی ما دارد. کشاورزی جایگاه مهمی در 
اقتصاد کشــور ، خودکفایی و استقالل دارد. استقالل کشور در گرو کار کارگر و 
کشاورز است. تولید در حوزه کشاورزی یکی از مولفه های قدرت در کشور است.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه خودکفایی در تولید محصوالت کشــاورزی 
باید در وزارت جهاد کشــاورزی دنبال شــود ، تصریح کــرد: با حرکت معمولی 
نمی تــوان بــه این هدف رســید، بلکه بایــد کار جهادی کرد. مــن از تک تک 
تولیدکنندگان در امر کشــاورزی تقدیر می کنم و از شما می خواهم تالش خود 
را افــزون و جهادی کنید. وی تاکید کرد: دشــمن نمی خواهد ما به خودکفایی 
برسیم و به او در تولید بذر و نهال محتاج  نباشیم. جوجه یک روزه را ما در داخل 
کشــور تولید می کنیم. دشمن نمی خواهد تولیدکننده نهاده های دامی باشیم، 
در حالیکــه ما زمین داریم. آب را داریم، البته باید مدیریت دقیق شــود. نیروی 
کارآمد هم داریم. ما برای تامین احتیاجات ســفره مردم نباید به دشمن محتاج 

باشیم، بلکه باید صادرکننده باشیم.
رییســی تاکید کرد: نگاه جهادی باید در حوزه علم و پژوهش در همه دانشــگاه 
های کشــاورزی به وجود بیاید تا کشــاورزی ما علم پایه و فناوری پایه باشد و 
کار دانش بنیان وجود داده باشــد. کشــوری که بیش از۱۲ هزار هیات علمی در 
بخش کشاورزی دارد، باید گام های مهمی در کشاورزی علم پایه بردارد تا تولید 
کشاورزی ارزش افزوده پیدا کند. صنایع تبدیلی در کنار تولید کشاورزی اهمیت 
دارد و ارزش افزوده ایجاد می کند و جلوی خام فروشی را می گیرد. در تاکیدات 

رهبری این مســایل بارها آمده و االن در دســتور کار دولت است . این ها اهداف 
آرمانی نیســت، بلکه دست یافتنی است. همه کمک کنند تا تصمیم گیری های 

انقالبی همراه با عقالنیت همراه شود تا به استقالل کشاورزی دست یابیم.
رییس جمهور با اشــاره به اینکه باید کمک کنیم تا الگوی کشــت مناسب اقلیم 
ایجاد شود، گفت: بازنگاهی در کشاورزی با هدف افزایش بهره وری انجام شود تا 
بهره وری افزایش یابد. افزایش سرمایه گذاری و بهره وری موجب رشد اقتصادی 

کشور می شــود. افزایش بهره وری از آب و خاک باید انجام شود. خاک سرمایه 
بزرگی در کشــور است که باید قدر آن را دانست. ما ترسالی و خشکسالی داریم، 
امــا  همین آب را باید خوب مدیریت کنیم و غرقابی را به آبرســانی قطره ای یا 

زیرسطحی تبدیل کنیم. امروز به مدیریت آب نیازمندیم.
وی با اشــاره به ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با 
سوداگران، تصریح کرد: زمین های کشاورزی سرمایه کشور است. جهاد کشاورزی 
نباید اجازه تجاوز به جنگل، منابع طبیعی و زمین های کشــاورزی را بدهد. در 
همه ایام ســال باید نهال کاری و درخت کاری انجام شــود، با حفظ جنگل می 

توان جلو سیل و طوفان را گرفت.
رئیســی افزود: مسأله کشت فراسرزمینی در دســتور کار وزارت کشاورزی است 
که کار خوبی اســت. کشــت  قراردادی هم با قوت ادامه یابد. باید سود به کسب 
کشــاورز بــرود و دالل ها و واســطه ها حق کشــاورز را تصاحــب نکنند . باید 
نظارت دقیق بر چرخه تولید تا مصرف انجام شــود تا محصول کشــاورز،  گران 
به دســت مصرف کننده نرســد. وی خاطرنشــان کرد: قیمت ها توسط واسطه 
ها تعیین می شــود که کار نامناسبی اســت. نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف 
موجب می شــود که دســت واســطه ها قطع شود تا هم کشــاورز به حق خود 
 برســد و هم محصول با قیمت مناســب به مصرف کننده برســد، ما بر این امر 

تاکید داریم.
رییــس جمهور تاکید کرد: امنیت غذایی پایدار، تامین از داخل و ارتقای کیفیت 
محصوالت از برنامه های دولت اســت. همه بخش ها باید برای رســیدن به این 

اهداف به دولت کمک کنند. حرکت جهادی در این زمینه الزم است.
رییســی با تاکید بر اینکه از تعاونی عشــایر  و خدمات کشــاورزی باید حمایت 
کرد، اظهار کرد: حرف درســتی اســت که بانک ها به موقع تسهیالت را چه به 
کشــاورزان، چه زوج های متقاضی وام ازدواج و چه متقاضیان وام مســکن ارایه 
کنند و تاخیری نباید ایجاد شود. وی در پایان گفت: از همه کشاورزان تقدیر می 

کنم. امیدوارم سال زراعی خوبی در پیش باشد.

رئیسی در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی:

 کشت فراسرزمینی در دستور کار
 وزارت کشاورزی است

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی گفت 
که انتظار می رود دولت درباره زیرســاخت ها و افزایش 
پهنای باند و تسهیل دسترسی و کاهش قیمت های تمام 

شده اینترنت اقدامات جدی انجام دهد.
غالمرضــا نوری قزلجه در گفت وگو با ایســنا با اشــاره 
به کاهش ســرعت اینترنت و افزایش قیمت بســته های 
اینترنتــی اظهار کرد: بــا توجه به پیشــرفت در حوزه 
تکنولــوژی و IT انتظار مردم و کاربران این اســت که 
حداقل ماهانه و به صورت فصلی شــاهد بهبود در ارائه 
خدمات در حوزه اینترنت باشــند اما عمال آنچه کاربران 

تجربه می کنند طی شدن یک مسیر برعکس است.
وی با بیان این که مردم از کندی سرعت اینترنت گالیه 
دارند، ادامه داد: سرعت اینترنت پایین آمده، دسترسی ها 
ســخت تر شده و در عین حال قیمت ها هم افزایش پیدا 

کرده اســت حال این که انتظار می رود با توجه به تیراژ 
باالی روزانه اســتفاده کاربران و پیشــرفت تکنولوژی با 
کاهش هزینه استفاده از اینترنت مواجه باشیم نه این که 

کماکان افزایش قیمت را در این حوزه ببینیم.
نوری اضافه کرد: نه تنها تسهیل در دسترسی ها در حوزه 
فضای مجازی و ســایت ها را شــاهد نیستیم که ما هم 
به عنوان یک کاربر ایــن وضعیت را لمس می کنیم که 
قیمت اینترنت افزایش یافته و دسترسی ها هم سخت تر 
شده اســت. انتظار می رود با گذشــت یک سال از عمر 
دولت ســیزدهم، دولت زیرســاخت ها را ارتقاء داده و با 
افزایش پهنای باند و تســهیل دسترسی ها شاهد کاهش 
قیمت های تمام شــده و انجام اقدامات جدی باشیم نه 
این که برعکس کیفیت اســتفاده از اینترنت و ســرعت 

پایین آید.

یک نماینده مجلس:

دولت قیمت اینترنت را کاهش دهد
عضو کمیســیون عمــران مجلس گفت: قطعــا بعد از 
تعطیالت مجلس، کمیســیون عمران به نابسامانی های 
فروش بلیت اربعین ورود پیدا خواهد کرد و از مسئوالن 
مرتبط گزارش هایی درخواست می کنیم تا مشخص شود 

که علت این نابسامانی چیست.
رحمت اهلل فیــروزی پوربادی عضو کمیســیون عمران 
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به نابســامانی فروش بلیت هواپیما برای اربعین، اظهار 
داشت: مهم ترین علتی که باعث این موضوع شده است 
کمبود زیرساخت های شــرکت های هوایی کشور است 
و حتی مطلع شــده ام که برخی از پروازهای خارجی را 
کنســل کرده اند تا بتوانند توان انتقال زائران اربعین را 

افزایش دهند.
وی افزود: همچنین تردد زائران اربعین امســال از مسیر 

هوایی نسبت به سال گذشــته افزایش پیدا کرده است 
که این موضوع علــل مختلفی دارد، اما باید این مورد و 
پیش بینی آن در تدابیر مسئولین جایگذاری می شد تا 

مدیریت صحیح تری اتفاق می افتاد.
عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به گرانی نرخ 
بلیــت هواپیما، گفت: این موضوع قابل قبول نیســت و 
باید در این امر هر چه زودتر شــرکت هواپیمایی کشور 
و وزارت راه و شهرســازی ورود پیــدا کننــد و اجــازه 

سوءاستفاده را به برخی از ایرالین ها ندهند.
فیروزی تصریــح کرد: قظعا بعــد از تعطیالت مجلس، 
کمیسیون عمران به این نابه سامانی ها ورود پیدا خواهد 
کــرد و از مســئوالن مرتبط گزارش هایی درخواســت 
می کنیم تا مشــخص شــود که علت این نابه سامانی و 

کم کاری ها چیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس اعالم کرد:

بررسی نابسامانی های فروش بلیت اربعین

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

 بیماران و سالخوردگان
 از انجام سفر اربعین خودداری کنند

ستاد اربعین حسینی با توجه به فصل گرما و ازدحام جمعیت، از سالخوردگان و 
افراد بیمار خواست از انجام سفر اربعین خودداری کنند.

ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( هشتمین اطالعیه خود راجع به اربعین حسینی 
را صادر کرد. این ســتاد با توجه به فصل گرمــا و ازدحام جمعیت توصیه های 
بهداشــتی و محدودیت های جدیدی را اعالم کرد و از سالخوردگان و افراد بیمار 

خواست از انجام سفر اربعین و سفر به عراق بپرهیزند.
 متن این اطالعیه به شرح ذیل است:

به اطالع ملت عزیز و محبان اهل بیت)علیهم الســالم( و تمامی متقاضیان سفر 
اربعین حسینی)ع( می رساند به منظور تامین امنیت جان و حفظ سالمت زائران 
گرامی و با توجه به تاکیدها و توصیه های بهداشــتی و لیســت محدودیت های 
اعالمی در ســامانه ســجا و نیز فصل گرما، توصیه می شود افرادی که به شرایط 

و بیماری های زیر مبتال هستند از اعزام و سفر به عتبات عالیات پرهیز کنند:
الفـ  موارد مدنظر دفتر جمعیت، خانواده و مدارس کمیته بهداشت و درمان اربعین
 متاســفانه بیشــترین میزان آلودگی هوا از طریق ریزگردهــا در منطقه ایران و 

عراق در ســال جاری در حال وقوع اســت و همزمانی آن با ایام اربعین در فصل 
گرم سال، این مشکل را برای ســالمت گروه های آسیب پذیر چند برابر می کند. 
ازدحام جمعیت پس از محدودیت های دو سال اخیر، امکان دسترسی گروه های 
آســیب پذیر )مادران، کودکان و ســالمندان( را به خدمات بهداشتی درمانی با 

محدودیت جدی تر مواجه می کند.
افزایش خطر ابتال به ســویه های جدید کرونا توام بــا رفتارهای غیرقابل انتظار 
ویــروس در ازدحــام جمعیت و تجمع بیش از حد، مشــکل مهــم دیگر برای 
گروه های آســیب پذیِر ســالمندان، مادران باردار و مادران دوره نقاهت پس از 

زایمان، نوزادان و کودکان در هر دو جنس است.
ب ـ موارد مدنظر دفتر بیماری های غیرواگیر کمیته بهداشت و درمان اربعین

* بیماران دیابتی با زخم یا عفونت اندام
* بیماران دیابتی که مشکل کلیوی دارند

* بیماران مبتال به رتینوپاتی پیشرفته
* بیماران دارای عوارض و عالیم قلبی و عروقی

* بیمارانی که کنترل نامطلوب قند دارند یا قند ناشتای ۲۵0 و باالتر دارند
* بیماران مبتال به سرطان که در حال درمان هستند

* بیماران مبتال به سرطان که وضعیت نامطلوب دارند )بنا به تشخیص پزشک(
* بیماران مبتال به آسم و COPD شدید یا کنترل نشده

پ ـ موارد مدنظر دفتر بیماری های واگیر کمیته بهداشت و درمان اربعین
* افرادی که در مرحله حاد بیماری قرار دارند )معموال 3 تا ۵ روز  اول بیماری( 

باالخص بیماری های تنفسی، گوارشی و پوستی
* افرادی که تســت کرونای آنها )رپید یا پ.ســی.آر( مثبت است تا ۵ روز  اول 

پس از تست مثبت در صورت عدم وجود عالیم حاد
* افرادی که دارای بیماری حاد تب دار هســتند تا حداقل 4۸ الی ۷۲ ســاعت 
پس از قطع تب بدون اســتفاده از داروهای تب بُر، باالخص بیماری های تنفسی، 

گوارشی و پوستی با انجام معاینه مجدد
* افرادی که بنا به نظر پزشــک دارای بیماری واگیر می باشــند در دوره فعال 
بیمــاری )معموال 3 تا ۲۱ روز بنا به تشــخیص پزشــک( باالخص بیماری های 
تنفسی، گوارشی و پوستی )به طور متوسط ۷ - ۱0 روز ( با انجام معاینه مجدد
* افراد دارای بیماری واگیردار اثبات شــده در  طی دوره حاد بیماری )معموال دو 
هفته اول شروع درمان( باالخص بیماری های تنفسی، گوارشی با انجام معاینه مجدد

* زنان باردار، ســالمندان باالی ۶0 سال، افراد دارای بیماری زمینه ای و مزمن 
)ریوی، قلبی ، عصبی، کلیوی، کبدی( افراد دارای فشار خون باالی کنترل نشده، 
افراد مبتال به دیابت کنترل نشــده، افراد چاق با ضریب توده بدنی بیش از 40، 
افراد دارای ضعف یا نقص سیســتم ایمنی، افرادی که به طور مزمن از  ترکیبات 

حاوی سالیسیالت استفاده می کنند.


