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دبیر انجمن شرکت های هواپیمايی :
گراني ۶۰ میلیونی بلیط ترکیه طبیعی است

دبير انجمن شرکت های هواپيمایی درباره قيمت بليط ۵۰ تا 
۶۰ ميليون تومانی ترکيه گفت: با توجه به نرخ ارز و نوسانات 
اقتصادی این قيمت طبيعی و با نظارت سازمان هواپيمایی کشور 

انجام می شود.
مقصود اسعدی سامانی با بيان اینکه هم اکنون فروش بليط  
های ترکيه به قيمت ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان در این شرایط 
طبيعی است، گفت: شرکت هواپيمایی قطرایرویز هم اکنون 
مسافران ترکيه را از دوحه به مقصد استانبول می برد و با توجه 
این پروازها بدون توقف است چنين قيمت هایی  به آن که 
)۱۶۰ ميليون تومان( را اعالم می کند. او ادامه داد: بنابراین 
این پروازهای خارجی در این مسير خارج از عرف نيست و کار 
خالفی انجام نمی شود.سامانی با اشاره به اینکه نرخ های ارز و 
نوسانات اقتصادی تاثير بسيار زیادی بر قيمت بليط های پرواز 
های خارجی می گذارد، ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و 
به دليل آن که هم اکنون پرواز مستقيمی از ایران به ترکيه وجود 

ندارد بنابراین این نرخ ها در این شرایط عادی است.
او تصریح کرد: برخی از شرکت های هواپيمایی ایرانی این مجوز 
را دارند که از ایران بدون مسافر به ترکيه پرواز داشته باشند و این 

پروازها موردی انجام می شود.
دبير انجمن شرکت های هواپيمایی توضيح داد: هم اکنون برای 
بازگرداندن ایرانی ها بدون محدودیت و مشکل با ۲۰ فرودگاه دنيا 

در ارتباط هستيم و مشکلی در این زمينه وجود ندارد.
سامانی با بيان اینکه البته بليط خارجی مشمول قيمت گذاری 
رصد  و  نظارت  تحت  پروازهای  این  تمامی  گفت:  نمی شود 

سازمان هواپيمایی کشوری انجام می شود.
دبير انجمن شرکت های هواپيمایی درباره قيمت باالی پروازهای 
قطرایرویز به ترکيه، گفت: قطرایرویز پروازهای استانبول را با 
کانکشن انجام می دهد یعنی پرواز به دوحه و از آنجا به بلگراد 

و بعد به استانبول می رسد بنابراین هزینه ها افزایش می یابد.
اسعدی سامانی ادامه داد: طبق استاندارد و مقررات تخلفی از 
هم  کشوری  هواپيمایی  سازمان  و  نشده  مشاهده  قطرایرویز 
موضوع را رصد می کند و برای انجام پرواز مستقيم به مقصد 
انجمن شرکت های  رایزنی هستيم.دبير  حال  در  ترکيه هم 
هواپيمایی با اشاره به اینکه سازمان هواپيمایی کشوری نظارت 
مستقيمی بر پروازهای خارجی به ویژه پروازهای این مقصد دارد، 
ادامه داد: شرکت هواپيمایی قطری هم اکنون پروازهای مقصد 
ترکيه را از دوحه می برد و به دليل آنکه این پروازها بدون توقف 

است بنابراین مشکلی در این زمينه وجود ندارد.
او با تاکيد بر اینکه هنوز وضعيت پروازهای ایران به کشور ترکيه 
مشخص نيست، افزود: مسافران ایرانی فعال بليط به مقصد ترکيه 
خریداری نکنند چراکه ترکيش ایر هنوز پروازهایی را در این 

مقصد در نظر نگرفته است.

مشاور رئیس مجلس :
کاالهاي ضروری 

در حال فاسد شدن هستند
مشاور و رئيس حوزه ریاست مجلس، گفت: ۴ و نيم ميليون 
تن کاالی ضروری که نيازی به تخصيص ارز ندارند به دليل 
ناهماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی در حال فاسد شدن 
هستند. بابک نگاهداری مشاور و رئيس حوزه ریاست مجلس 
شورای اسالمی، در صفحه شخصی خود در توئيتر در خصوص 
در  ضروری  کاالی  تن  ميليون  نيم  و  چهار  شدن  زمين گير 
گمرک، گفت: به دليل ناهماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی 
کاالهایی که هيچ گونه نياز ارزی هم ندارند و بعد از ۸ماه زمين 
گير شدن، در حال فاسد شدن هستند.متن پيام به شرح زیر است:

زمين گير شدن چهار و نيم ميليون تن کاالی ضروری)معادل بار 
۳۲۰فروند کشتی( در گمرک، به دليل ناهماهنگی وزارت صمت 
و بانک مرکزی کاالهایی که هيچ گونه نياز ارزی هم ندارند و 

بعد از ۸ماه زمين گير شدن، در حال فاسد شدن هستند.
با این اوصاف روحانی کماکان در معرفی وزیر صمت اهمال و 

کم کاری می کند!

رئیس اداره راهداری دهدز :
۱۵ نقطه کوهستانی ایمن سازی شد

توابع  از  دهدز  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئيس 
به  خوزستان  جاده  مسر  در  نقطه  گفت: ۱۵  ایذه  شهرستان 
حوزه  در  ریزشی  نقاط  اصالح  شامل  بختياری  و  چهارمحال 
دهدز، تابستان امسال ایمن سازی شد.حمداله کيانی بيان کرد: 
جاده اهواز - ایذه - دهدز به سمت چهارمحال و بختياری از 
لحاظ جابه جایی مسافر و بار از اهميت زیادی برخوردار است و 
حوزه راهداری دهدز نيز از مهمترین نقاط آن است.وی افزود: 
همه ساله در فصل های پایيز و زمستان و هنگام بارش برف و 

باران شاهد ریزش سنگ و صخره به درون این جاده هستيم.
رئيس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای دهدز ادامه داد: در 
فصل تابستان و با استفاده از ظرفيت این اداره، حدود ۱۵ نقطه 
در این مسير ایمن سازی شده  است، و سنگ ها و صخره هایی 
که احتمال سقوط به جاده داشتند به سمت پایين دست جاده 

هدایت شدند.
وی با بيان اینکه حدود پنج نقطه دیگر برای پاکسازی وجود 
دارد افزود: با توجه به مشکل بودن کار در این نقاط، یک پروژه 
برای آنها تعریف شده  که به زودی به مناقصه می رود و پيمانکار 

منتخب کار ایمن سازی این نقاط را انجام خواهد داد.

دسترسي به تخم مرغ و آبگوشت سخت شده است ؛
غذاهاي ساده دیروز

 خوراك هاي الکچري امروز!
این روزها حسابی معنای خجالت کشيدن را درک  کارگرها 
می کنند... یادمان باشد، بچه 7 یا ۸ ساله نه ترامپ را می شناسد 

و نه معنای تورم و گرانی را می داند.
حتما تا به حال یک کارگر را با شانه ای تخم مرغ، چندین نان 
بربری یا سنگک و بسته های کره دیده اید. به ویژه کارگرهایی 
که در ساختمان کار می کنند. قوت غالب این بخش از مردم 

همين بسته است یعنی تخم مرغ و نان با طعم کره.
حاال این غذای آنها حسابی گران شده است و دست برخی از 
کارگرها به این غذای ساده نمی رسد. غذایی که به معنای واقعی 
کلمه ساده است و خيلی از زمان  ها زمينه ساز ُغر زدن بچه ها 

بر سر مادرها می شود.
در دسته غذای  دور، آب گوشت هم  نه چندان  زمان های  در 
الکچری  منوی  جزء  حاال  اما  می شد  تعریف  کارگران 

رستوران هاست.
از دولت محترم و همه آنهایی که دستی بر این آتش دارند، 
به قوت طبقه کارگر  درخواست می کنم، حداقل حواس شان 
باشد. آنها درآمد آنچنانی ندارند. خيلی هاشان بيمه نيستند. وضع 
زندگی شان به سامان نيست. آنها با هزار زحمت نانی به کف 

می آورند و با خانواده خود می خورند.
این بخش از مردم درد زیاد دارند. از اجاره خانه بگير تا قسط 
جهيزیه دختر. حاال روا نيست برای خوردن یک تخم مرغ آب پز 
و سيب زمينی پخته هم غصه بخورند. اینکه به بچه های شان 

بگویند که دیگر توان خرید آن تخم مرغ را هم ندارند.
واقعا بچه های این قشر از جامعه چيز زیادی نمی خواهند. آنها نه 
تبلت می خواهند نه سفر نه لباس خوب. آنها فقط شاید در هفته 
آرزو داشته باشند یک بار فقط یک بار برنج با خورشت بخورند. 

دوست داشته باشند طعم کباب کوبيده را بچشند.
از  اینکه  سر  از  نه  را  بچه های شان  که  هستند  آنهایی  اینها 
دست شان خسته  شده اند و دوست دارند برای دو ساعت هم 
که شده از نفسی بدون آنها بکشند، راهی مدرسه می کنند بلکه 
اینترنت  به خاطر نداشتن پرداخت هزینه موبایل هوشمند و 
پرسرعت برای دیدن شاد و بسته های آموزشی، آنها را راهی 
کالس درس می کنند. تازه این برای آنهایی است که دست شان 
به دهن شان می رسد و اجازه می دهند پاره های تنشان درس 
بخوانند.برخی هستند که به خاطر فشار اقتصادی و مشکالت 
خانوادگی، فرزندان خود را راهی بازار کار می کنند تا هم پای 
آدم بزرگ ها پول در بياورند و به خانواده شان کمک کند.خيلی از 
آنها بيمه هم نيستند، امنيت شغلی هم ندارند به ویژه در روزهای 
کرونایی که خيلی از ساخت و سازها و توليدی ها تعطيل شده 
است.کارگرها این روزها حسابی معنای خجالت کشيدن را درک 
می کنند وقتی نمی توانند درخواست های کوچک خانواده شان را 
برآورده کنند. نه تنها کارگرها که بخش مهمی از جامعه درگير 
کشيدن خجالت است. یادمان باشد، بچه 7 یا ۸ ساله نه ترامپ 

را می شناسد و نه معنای تورم و گرانی را می داند.
القصه که حواس تان به این بخش از جامعه باشد. زندگی آنها به 

سختی می گذرد، لطفا سخت ترش نکنيد.

کانون صرافان :
دالر نزولی شد

دالر وارد مدار نزولی شد. طبق اعالم کانون صرافان، قيمت 
برای خرید  و  به ۲۶۵۰۰  برای فروش  ملی  دالر در صرافی 
قيمت  با  نيز  یورو  قيمت  یافت؛  کاهش  ۲۶۴۰۰تومان  به 
فروشنده  از  آن  خرید  نرخ  و  می شود  فروخته  ۳۱۲۵۰تومان 

۳۱۱۵۰تومان است.
همچنين قيمت دالر در سایر صرافی های رسمی برای فروش 
۲۶۵۹۱ و برای خرید ۲۶۳۲۲تومان اعالم شد و نرخ فروش و 

خرید یورو هم به ۳۱۳۵7 و ۳۱۰۰۰تومان رسيد.
بر همين اساس قيمت دالر در بازار آزاد هم به ۲۶7۰۰ و یورو به 
۳۱۱۵۰تومان کاهش یافته است.نرخ فروش دالر در سامانه نيما 

نيز در بازار به ۲۰۵۲۵ و یورو به ۲۶۶۵7تومان رسيد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات :
۶۰ هزار خودرو 

تحویل مشتریان می شوند
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: با 
تعامل گمرک و ترخيص محموله های باقی مانده، به زودی حدود 
ناقص مانده دو خودروساز بزرگ  ۶۰ هزار دستگاه خودروی 

کشور تکميل شده و به دست مشتریان خواهد رسيد.
نهایت  گمرک  گذشته  ماه های  در  افزود:  بيگلو«  »مازیار 
به تازگی  و  داشته  خودروسازان  و  قطعه سازان  با  را  همکاری 
برای7۰ درصد محموله هایی که تخصيص ارز از بانک مرکزی 
گرفته اما هنوز تامين ارز نشده اند، اجاره ترخيص داده است.

وی بيان داشت: ترخيص بقيه ۳۰ درصد محموله ها نيز پس از 
تامين شدن کامل ارز انجام می شود. به گفته این مقام صنفی، 
بانک مرکزی پس از دو سال و نيم با گزینه »بدون انتقال ارز« 
مورد درخواست قطعه سازان و واردات کاالها و تجهيزات مورد 
نياز بدون ذکر منشا ارز موافقت کرد و این موضوع می تواند 
گشایش های زیادی در کار قطعه سازان و خودروسازان ایجاد 
کند. وی خاطرنشان کرد: پيش بينی می شود بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
ميليون دالر مواد اوليه، قطعات استاندارد و تجهيزات مورد نياز 

دو خودروساز بزرگ کشور در گمرکات دپو شده باشد.
بيگلو با اشاره به دپوی بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی 
ناقص ایران خودرو و سایپا، ادامه داد: برآورد می شود با ترخيص 
این محموله ها بين ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه از خودروها کامل و 
تجاری سازی شده و به دست مشتریان برسد. وی بيان داشت: با 
این همکاری گمرک که از حدود سه هفته پيش و در تعطيالت 
تابستانی دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شده، عمده قطعات 
کسری خودروسازان که بيشتر قطعات الکترونيکی و مواد اوليه 

است که ساخت داخل ندارند، در حال ترخيص است.
پيشتر »مهرداد جمال ارونقی« معاون فنی و امور گمرک با 
غيراساسی  کاالی  تن  ميليون  از ۳.۵  درصد  اینکه ۸۵  بيان 
موجود در انبارهای بنادر شامل مواد اوليه توليدی ها و مربوط به 
پروژه های ملی مانند قطعات خودرو می شود، تاکيدکرد: با توجه 
به درخواست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعات 
خودرو بدون تخصيص ارز ترجيحی و بدون ارائه کد رهگيری 

کاال، ترخيص شده اند.

حدود ۵۰ نفر از کارگران سایت مدیریت پسماند 
تکليف  نبودن  مشخص  به  اعتراض  در  اهواز، 
مقابل  خود،  مطالبات  و  حقوق  پرداخت  ۶ماهه 
ساختمان شهرداری و شورای اسالمی شهر اهواز 

حضور یافتند.
سایت دفن زباله اهواز به نام صفيره حدود ۱۲۰ 
کارگر برای تفکيک زباله دارد که تعداد زیادی از 
می دهند؛  تشکيل  خانوار  سرپرست  زنان  را  آنها 
را  خود  مختلف شهر  نقاط  از  روز  هر  که  زنانی 
به این سایت می رسانند تا با تفکيک بخشی از 
زندگيشان  گذران  برای  درآمدی  زباله های شهر 

به دست آورند.
با این وجود مسایل مختلف ازجمله بروز اختلف 
مالی ميان پيمانکار و کارفرما، بروز بيماری کرونا 
این  در  سریالی  سوزی های  آتش  همچنين  و 
سایت سبب بيکاری گاه و بيگاه آنها و در نتيجه 

مشخص نبودن پرداخت حقوق آنها می شود.
به گفته یکی از کارگران زن این سایت، کارگران 
از اسفند پارسال تا اردیبهشت امسال که به دليل 
بيکار شده اند هيچ حقوقی  کرونا  ویروس  شيوع 
های  سال  سنوات  حتی  اند،  نکرده  دریافت 

گذشته هم به آنها پرداخت نشده است.
وی که خود را طوبی معرفی کرد افزود: در زمان 
کارگران  و  کارمندان  از  بسياری  کرونا  شيوع 

تعطيل  دریافت حقوق  با وجود  پسماند  مدیریت 
حقوقی  هيچ  ما  به  پيمانکار  وجود  این  با  بودند 
سایت  که  روزهایی  در  پيمانکار  نکرد.  پرداخت 
حقوقی  می کند  اعالم  تعطيل  را  زباله  تفکيک 
آمادگی  ما  درحاليکه  نمی گيرد  نظر  در  ما  برای 

حضور در محل کار را داریم.
 ۱۰ تنها  نيز  امسال  تير  در  افزود:  کارگر  این 
روز اجازه حضور در محل کار را به ما دادند و 
از آن به دليل آتش سوزی، تفکيک زباله  پس 

تعطيل شد.
زنان  سایت  این  کارگران  بيشتر  گفت:  وی 

به  نشدن  پرداخت  و  هستند  خانوار  سرپرست 
به  سنگينی  بسيار  ضربه  حقوق  کامل  و  موقع 
تامين  در  حتی  اکنون  هم  کند؛  می  وارد  آنها 
با  پيمانکار  درمانده ایم.  خود  نيازهای  ساده ترین 
مدیران سایت صفيره دچار اختالف است و دود 

این اختالف در چشم ما می رود.
بازرسی  و  نظارت  تحقيق،  کميسيون  رئيس 
اهواز درخصوص وضعيت  شورای اسالمی شهر 
بيشتر  که  کارگر   ۱۲۰ کرد:  بيان  کارگران  این 
ميدهند  تشکيل  خانوار  سرپرست  زنان  را  آنها 
تالش  مطالبات  دریافت  برای  که  ماه هاست 

می کنند اما تاکنون نتيجه ای نگرفته اند.
محمدرضا ایزدی افزود: پرداخت نشدن حقوق 
سخت تر  آنها  برای  را  زندگی  کارگران  این 

کرده است.
مدیریت  سایت  مدیرعامل  به  داد:  ادامه  وی 
برکناری  به  نسبت  که  شد  پيشنهاد  پسماند 
پيمانکار فعلی و تعيين یک پيمانکار جدید اقدام 
کند تا با پرداخت مطالبات این کارگران بخشی 

از مشکالت آنها حل شود.
سایت  به  اهواز  شهر  زباله  تن  هزار  یک  روزانه 
پسماند اهواز منتقل می شود. در مدفن زباله های 
روش  به  پسماند  بهداشتی  دفن  بود  قرار  اهواز، 
پسماندها  و  شود  اجرا  )فوکوئوکا(  هوازی  نيمه 
به  موسوم  محلی  در  خاصی  روش  به  باید 
الیه  چند  آنها  روی  و  شوند  دفن  »سلول« 
خاکریزی شود اما به دليل رعایت نشدن اصول 
با  پنج سال پيش در فصل گرما  از حدود  دفن، 
آتش سوزی وسيع روبه رو می شود که گاهی تا 

بيش از ۱۵ روز به طول می انجامد.
نزدیکی  در  اهواز  پسماند  دفن  جدید  سایت 
این  غيزانيه  بخش  در  "صفيره"  روستای 
با تعطيل شدن مدفن  از سال ۹۱ و  شهرستان، 
راهاندازی  "برومی"  منطقه  در  پسماند  قدیمی 

شده است.

رئیس کمیسیون بازرسی شورای شهر اهواز :

پیمانکار سازمان پسماند بايد بركنار شود

بخشدار بندر امام )ره( :

سیلندرهايگازبهدستمردمنمیرسد

دبیر شورای سالمت اهواز :

تلفاتپیکبعدیپنجبرابرخواهدبود

لزوم حمايت از خانواده بي بضاعت ؛

علتسوءاستفادهازكودكانكار،فقراست

 ۲۰۰۰ تا   ۱۵۰۰ بين  روزانه  خمينی)ره(گفت:  امام  بندر  بخشدار 
کپسول گاز به عامالن توزیع در شهر بندر امام خمينی)ره( تحویل 
می شود اما متاسفانه افزایش قيمت بنزین سبب شده که 7۰ درصد 

سيلندر گاز مایع توسط خودروهای شخصی مصرف شود.
از ابتدای شهریور ماه ۹۹ کمبود گاز سيلندری برای مصارف خانگی 
برای برخی از مصرف کنندگان، مشکل ساز شده و این کمبود باعث 

افزایش قيمت آن نيز شده است.
قيمت  برابر  دو  به  کيلویی   ۳۳ و   ۱۱ گاز  سيلندر  فروش  قيمت 
مصوب و به ترتيب ۳۰ و ۶۰ هزار تومان رسيده که سبب نارضایتی 

و سردرگمی مردم در تهيه سيلندر گاز شده است.
را  آبادان سهيمه سيلندر گاز  نفتی  فرآورده های  پاالیش و پخش 
مناطق  در  ساکن  مردم  و  توليدی  صنعتی،  واحدهای  برای  فقط 
بنزین  قيمت  افزایش  ولی  می دهد  اختصاص  لوله کشی  گاز  فاقد 
از  نيز به استفاده  سبب شده تمایل خودروهای سواری و تاکسی 

گاز LPG بيشتر شود.
اینکه  بيان  با  خمينی)ره(  امام  بندر  بخشدار  خسروی،  حجت اله 
سبب  خوزستان  استان  در  گاز  سيلندر  کمبود  و  قيمت  افزایش 

که  پيگيری  داشت:  اظهار  است،  شده  مردم  برای  مشکل  ایجاد 
از پاالیش و پخش فرآورده های نفتی داشتيم علت کمبود سيلندر 
گاز را تعميرات در پاالیشگاه آبادان و اختصاص سهميه بر اساس 

ثبت نام در سامانه متمرکز سدف عنوان کردند.
و  واحدهایی  رستوران ها،  توليدی،  واحدهای  به  فقط  افزود:  وی 

اشخاص حقيقی، سهميه سيلندر گاز اختصاص داده می شود.
ابا  سوگواری  ایام  شروع  با   : گفت  خمينی)ره(  امام  بندر  بخشدار 
عبدا... الحسين و افزایش تقاضا به علت پخت و پزهای نذورات 
مردمی در منزل و کاهش عرضه سيلندر گاز سبب کمبود و افزایش 

قيمت سيلندر گاز در بندر امام خمينی)ره(  شد.
خسروی در ادامه تاکيد کرد: روزانه بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کپسول 
گاز به عامالن توزیع در شهر بندر امام خمينی)ره( تحویل می شود، 
اما متاسفانه افزایش قيمت بنزین سبب شده که بالغ بر 7۰ درصد 
گازی  سيستم  که  شخصی  خودروهای  توسط  مایع  گاز  سيلندر 

LPG دارند، مصرف شوند.
برای خودروهای شخصی عالوه  مایع  گاز  از  استفاده  افزود:  وی 
بر تخلف، کار پرریسک و خطرناک است و برای رفع مشکل در 

با  اولویت  اینکه  بيان  با  مسئول  مقام  این  هستيم.  پيگيری  حال 
افزایش  مشکل  رفع  پيگير  گفت:  است،  خانگی  مصرف کنندگان 
طریق  از  خمينی)ره(  امام  بندر  در  گاز  سيلندر  کمبود  و  قيمت 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی آبادان هستيم.
و  تخلف  گزارش  مردم  کرد:  تاکيد  امام خمينی)ره(  بندر  بخشدار 
کمبودهای عامالن توزیع کنندگان سيلندر گاز را با اداره صمت و 
تعزیرات حکومتی اطالع بدهند و اداره صمت وظيفه دارد بر توزیع 

و کنترل قيمت ها نظارت دقيق و کامل کند. 

پروتکل های  رعایت  عدم  به  اشاره  با  اهواز  شورای سالمت  دبير 
بهداشتی در برخی ادارات گفت: دفاتر پيشخوان و پليس +۱۰ و 
مراکز رهگشا مراکز دولتی هستند اما مشاهده می شود که در این 

مراکز، سالمت مردم و خودشان هيچ اهميتی ندارد.
تا  اردیبهشت ماه  زمانی  بازه  در  کرد:  اظهار  احمد مشکورنيا  دکتر 
و  تجربه کردیم  اهواز  در  را  بحرانی  تا ۱۰ هفته  تيرماه، ۹  اوایل 
تعداد  درگيری  و  بستری  بيماران  و  مراجعات  بسيار  حجم  شاهد 
زیادی بيمارستان و مراکز بهداشت با کرونا بودیم. هيچ کس آن 
مسئولين  توجه  و  مردم  همت  با  اما  نمی کند  فراموش  را  روزها 
از وضعيت قرمز  بازه زمانی وضعيت کنترل شد و  ذیربط، در آن 
نه  یعنی کم خطر،  البته سفيد  وارد وضعيت سفيد شدیم؛  و  خارج 
در وضعيت  در خوزستان  ما  که  در شرایطی  افزود:  بی خطر. وی 
سفيد به سر می بردیم، کل کشور قرمز بود و تنها سه استان سفيد 
بودند اما مسافرت به خارج از استان، مهمانی های خانگی، برگزاری 
مراسم، بازگشایی مدارس و برگزاری کنکور را شاهد بودیم و همه 
این عوامل دست به دست هم دادند و دوباره اهواز وارد وضعيت 

قرمز شد.
دبير شورای سالمت اهواز با اشاره به دالیل افزایش آمار بيماران 
بيشترین  اما  تأثيرگذار هستند  زمينه  این  در  زیادی  گفت: عوامل 

موارد، به مسافرت ها برمی گردد.
و  بدون عالمت  کرونا  به  مبتالیان  درصد  اینکه ۸۰  بيان  با  وی 
از  تا هفت روز پس  ادامه داد: پنج  ۲۰ درصد عالمت دار هستند، 
زمانی که همه چيز را رها می کنيم و پروتکل ها رعایت نمی شوند، 
موارد سرپایی بيماری بروز پيدا می کنند و دو تا سه هفته بعد از 
آن، موارد بستری و چهار تا شش هفته بعد نيز موارد مرگ و مير 

افزایش می یابند.
مشکورنيا گفت: هنر کار کردن به معنی این است که اجازه ندهيم 

از  پس  و  دهد  رخ  بحرانی  دهيم  اجازه  اینکه  دهد.  رخ  بحرانی 
سفيد  را  وضعيت  که  است  این  هنر  نيست؛  هنر  شود،  اقدام  آن 
برخی وظایف  به  اشاره  با  اهواز  دبير شورای سالمت  داریم.  نگه 
بهداشت در راستای مراقبت از زنان باردار، واکسيناسيون و نظارت 
بيماری هایی  که  است  این  هنر  گفت:  محيط،  و  آب  بهداشت  بر 

مانند دیفتری و فلج اطفال ریشه کن شده باقی بماند.
است.  کنترل  تحت  شدت  به  آب  بهداشت  وضعيت  افزود:  وی 
اما  بدهد  بو  گاهی  حتی  و  برود  باال  آب  کدورت  است  ممکن 
تاکنون آلودگی ميکروبی نداشته ایم. طغيان بيماری روده ای ناشی 
از آلودگی آب نيز نداشتيم و تنها شاید پنج تا ۱۰ مورد بيمار اسهالی 
داشته ایم. با این وجود، همه این اقدامات کافی نيست زیرا هر روز 
در شبکه های اجتماعی می بينيم که همشهریان از وضعيت کدورت 
آب،  ویدئوهایی منتشر می کنند و گاهی عنوان می کنند که آب بو 

می دهد بنابراین باید این وضعيت اصالح شود.
رئيس مرکز بهداشت شرق اهواز با اشاره به افزایش موارد ابتال به 
کرونا، گفت: در اول شهریورماه ۱۰ مورد مثبت کروناویروس در 
شرق اهواز شناسایی شد اما به تدریج موارد بيماری افزایش یافت 
و در ۲۸ شهریورماه ۳۰ مورد مثبت شناسایی شدند؛ این ارقام نشان 
می دهد که در این روز، ۶۰ تا 7۰ بيمار مراجعه کرده اند و از افراد 
واجد شرایط نمونه گيری شده که این تعداد مثبت شناسایی شده اند.

دبير شورای سالمت اهواز با بيان اینکه بر اساس دستورالعمل ها 
به  توجه  با  نمونه گيری می شود، گفت:  واجد شرایط  افراد  از  تنها 
اطالعاتی که از کووید ۱۹ به دست آورده ایم، به این نتيجه رسيدیم 

که حجم تست ها را کاهش دهيم.
افراد  و  ایمنی  نقص  دارای  افراد  باردار،  زنان  از  حاضر  حال  در   
دارای بيماری زمينه ای مانند بيماران مبتال به دیابت و فشار خون 

کنترل نشده نمونه گيری می شود.

وی با اشاره به روش های تشخيصی کووید - ۱۹ بيان کرد: شرح 
تست  و  آنتی بادی  اسکن، سنجش  بالينی، سی تی  عالئم  و  حال 

مخاطی)PCR( چهار روش تشخيص این بيماری هستند.
مشکورنيا افزود: زمانی که یک بيمار با از دست رفتن حس چشایی 
و بویایی مراجعه می کند به معنی ابتال به کووید - ۱۹ است حتی 
اگر فرد برای دو ساعت حس بویایی و چشایی اش را از دست بدهد، 
به طور قاطع به کرونا مبتال شده است بنابراین چنين فردی تست 

نمی شود زیرا مطمئنا مبتال است.
وی گفت: زمانی که بيماری با عالئم ریوی مانند سرفه و تنگی 
درصد   ۹7 سی تی اسکن  تشخيص  ميزان  می کند،  مراجعه  نفس 
است.  درصد   ۶۳ وی  برای   PCR تشخيص  ميزان  اما  است 
جواب  ما  به  بيشتری  استناد  با  که  می شود  انتخاب  روشی  قطعًا 
قابل قبولی دهد. زمانی که سی تی اسکن مثبت است دیگر نيازی 
به  ابتال  باشد  منفی   PCR اگر  حتی  و  نيست   PCR تست  به 

کروناویروس قطعی است.
با اشاره به دیگر روش تشخيص این  دبير شورای سالمت اهواز 
ندارد.  ایمنی  روز هم  آنتی بادی کووید - ۱۹ یک  بيماری گفت: 
نمی کند.  جلوگيری  ابتالی مجدد  از  و  نمی دهد  ایمنی  آنتی بادی 
درگير  بدحال  بيماران  حال  شدن  بهتر  در  آنتی بادی،  تأثير  تنها 
کرونا است زیرا پالسمای بهبودیافتگان سرشار از آنتی بادی است 
و می تواند برای خروج این بيماران از وضعيت حاد کمک کند. ما 
شاهد ابتالی دو و سه باره افراد به کرونا بوده ایم و ممکن است در 

پيک بعدی، شاهد ابتالی چهار تا پنج برابر نيز باشيم.
مشکورنيا با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه 
در مناطق کم برخوردار گفت: افرادی در مناطق کم برخوردار ماسک 
نمی زنند و این کار را هم تبليغ می کنند که باید با امر به معروف و 

نهی از منکر آموزش های الزم به این مردم داده شود.

یک فعال کارگری می گوید: کار کودکان بيش از آن چيزی است 
یا مواردی مثل کولبری در  که به صورت دستفروشی در خيابان 
تمهيدات  اندیشيدن  به  ملزم  قوا  سایر  و  دولت  و  مرزها می بينيم 

حمایتی برای رفع کار کودکان هستند.
کار کودکان نه در قوانين داخلی و نه بر اساس ضوابط بين المللی 
آنها وجود داشته و در  از کار  اما همواره مواردی  پذیرفته نيست، 
شاید  عمدتا  بوده ایم.  کار  کودکان  تعداد  افزایش  شاهد  مقاطعی 
کودک کار ما را یاد دستفروشی پسر یا دختر بچه ای بيندازد که 
اخير  سال  در یک  اما  می فروشد  فال  یا  آدامس  گل،  خيابان؛  در 
رسانه ای شدن حوادثی که برای کولبران نوجوان در مرزهای غربی 
کشور رخ داده، حساسيت درباره کار کودکان را که به نظر اغلب 

کارشناسان ناشی از فقر است، افزایش داده است.
فتح ا... بيات )رئيس اتحادیه کارگران قراردادی و پيمانکاری کشور( 
می گوید: کودکانی که سر چهارراه ها گل، آدامس یا فال می فروشند 
اجناس  حمل  برای  را  کوهستانی  سخت  مسير  که  نوجوانانی  و 
نشان  بررسی ها  می برند.  رنج  معيشتی  فقر  از  می پيمایند، همگی 

می دهد آنها یا سرپرستی ندارند یا سرپرست خانواده شان توان الزم 
برای تامين معاش آنها را ندارد. در واقع، از بحث سوءاستفاده از 
کودکان برای کار که بگذریم، دليل کار کودک و نوجوانی که باید 

تحصيل کند و آینده خود را بسازد، فقر است.
او ادامه می دهد: در کارگاه های بزرگ صنعتی که مشمول قانون 
کار و بازرسی های مداوم هستند، نشانی از کودکان کار نمی بينيم، 
اما در کارگاه های کوچک زیرزمينی و خارج از نظارت، کار کودکان 

فراوانی قابل توجهی دارد. 
بر این اساس کار کودکان را نمی توان در مواردی مانند دستفروشی 
شدت  متعاقب  که  است  معضلی  این  و  کرد  خالصه  کولبری  و 

گرفتن فقر، تشدید می شود.
نهادهای  وظيفه  را  کودکان  کار  از  جلوگيری  کارگری  فعال  این 
اشکال  مختلف کار  بردن  بين  از  برای  دانسته و می گوید:  دولتی 
از  باید  کنند.  همکاری  و  هم فکری  باید  گانه  سه  قوای  کودک 
خانواده کودکان کار حمایت شود تا کودکان مجبور نباشند برای 

امرار معاش خود و خانواده کار کنند.

پيچيده ای  موضوع  کودکان  کار  مشکل  رفع  می کند:  تاکيد  او 
نيست. نيروی کار در ایران به اندازه کافی هست و حتی بيکاری 
باال نشان می دهد ما نيروی مازاد هم داریم، پس نمی توان گفت 
به کار کودکان احتياج است. در واقع نه از نظر اقتصادی و نه از 
نظر قانونی کار کودکان پسندیده نيست و باید جلوی آن را گرفت.

آگهيتاسیس،تغییراتشركت
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و فنی جم 
جنوب آگهی تغییرات شرکت خدماتی و تاسیساتی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  درخشان  زردکوه 
به   10420215350 ملی  شناسه  و   2512 ثبت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
موارد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/10/15
مذکور به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت 
انجام  گردید:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 
کلیه امور پیمانکاری در زمینه ی ساختمان و ابنیه 
- تاسیسات و تجهیزات-راهسازی و آب. پس از اخذ 

مجوزات الزم از مراجع ذیربط
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه 
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