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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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بهداشت 

رئی��س گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انس��ان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، گفت: با بررسی های صورت گرفته 
خوشبختانه آبله میمونی هنوز به ایران نرسیده است. 
دکت��ر به��زاد امی��ری با تاکید بر اینکه تا این لحظه ) 
ظهر چهارش��نبه ۴ خرداد( هنوز هیچ مورد مثبتی از 
ابتال به آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است، 
گفت: تمام موارد مشکوک مورد بررسی قرار گرفته و 
مشخص شده است که این موارد مبتال به آبله مرغان 
بوده اند. وی افزود: تمام مواردی که با عالئم مشکوک 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند به دقت مورد بررسی 

قرار می گیرند و نمونه های 
آزمایش��ی رصد می شود. او 
درباره شناس��ایی مواردی 
از ابت��ال ب��ه آبله میمونی در 
برخی کشورهای همجوار، 
تاکی��د کرد: ای��ن موارد نیز 
مس��افر بوده ان��د که در بدو 
ورود ب��ه این کش��ورهای 

مقصد شناس��ایی ش��ده اند و این به معنای ش��یوع و 

گس��ترش بیم��اری در این 
کشورها نیست.

همچنی��ن ریی��س مرک��ز 
تحقیقات ویروس شناس��ی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
شهیدبهشتی دکتر علیرضا 
ناج��ی با اش��اره به انتش��ار 
اخباری مبنی بر ش��یوع آبله 
میمون، اظهار کرد: در بریتانیا، پرتغال، اسپانیا و سایر 

کشورهای اروپایی شیوع این بیماری گزارش شده 
اس��ت. وی افزود: تاکنون 6۸ مورد مرگ مش��کوک 
از جمله ۸ مورد در انگلس��تان، ۲۰ مورد در پرتغال، 
هفت مورد در اس��پانیا، 1۳ مورد در کانادا و نیز یک 
مورد در ایاالت متحده گزارش ش��ده اس��ت و نکته 
اینجا است که سرنخ هایی وجود ندارد که این افراد 
از کجا به ویروس آبله میمون مبتال شده اند. به گفته 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی، این نگرانی وجود دارد که ویروس ممکن 
است به طور وسیع و خاموش در جامعه و احتماال از 

طریق یک مسیر جدید انتقال منتشر شود.

جامعه

معاون فرهنگی و اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی 
جدیدتری��ن وضعی��ت نوزادی که روز گذش��ته در 
محله نازی آباد تهران پیدا شده بود را شرح داد و 
گفت: تقاضای بسیار زیادی برای فرزندخواندگی 
او وج��ود دارد. محم��د نصیری معاون فرهنگی و 
اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی در واکنش به خبر 
پیدا ش��دن نوزاد دو روزه در س��طل زباله در محله 
نازی آباد تهران گفت: حال عمومی نوزاد مس��اعد 
گزارش ش��ده و احتمااًل امروز تحویل س��ازمان 
بهزیستی داده شود. وی ادامه داد: برای این قبیل 
بچه ها که خانواده ای وجود ندارد، پرونده تشکیل 
و از مس��یر دس��تگاه قضائی به سازمان بهزیستی 
ب��ه منظور فرزندخواندگی تحویل داده می ش��ود. 
معاون فرهنگی و اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی 
اف��زود: پ��س از بررس��ی های الزم اگر تحت هر 
شرایطی اولیایی برای این کودک یا کودک های 

مشابه مشخص نشود، آنها را به عنوان فرزندخوانده 
به خانواده هایی که اعالم آمادگی کردند، تحویل 
می دهیم. نصیری اظهار کرد: از روز س��ه ش��نبه 
که خبر پیدا ش��دن این نوزاد در رس��انه ها منتش��ر 
ش��د، متقاضیان زیادی برای تحویل این کودک 
ب��ه عنوان فرزندخوانده اع��الم آمادگی کرده اند. 
بس��یاری از افراد در تماس با س��ازمان بهزیستی و 
برخی دیگر با مراجعه به این سازمان اعالم کردند 

که قصد سرپرستی این نوزاد را دارند. 

رشد تقاضا برای فرزندخواندگی یك  نوزاد 

فضا

ب��ه گفته ناس��ا مریخ ن��ورد ژورانگ در ماه می 
به مریخ س��فر کرد و اکنون به خواب زمس��تانی 
می رود. طبق بیانیه برنامه اکتش��اف ماه چین، 
مری��خ نورد چینی ژورانگ )Zhurong( در 1۸ 
می با دمای حدود منفی ۲۰ درجه سانتیگراد در 
روز و منفی 1۰۰ درجه سانتیگراد در طول شب 
 1 Tianwen وارد خواب زمستانی شد. مدارگرد
مریخ نورد ژورانگ را در ماه مه گذشته به مریخ 
تحویل داد و با دوربین خود، فعالیت طوفان شن 
و غبار را در منطقه فرود ژرونگ در اتوپیا پالنیتیا 

)Utopia Planitia( شناسایی کرد.
ب��ه گ��زارش space.com، مریخ نورد چینی 
ژوران��گ دارای قابلت های��ی اس��ت که باعث 
می ش��ود در برابر مشکالت دمایی در زمستان 
و طوفان های شن و گرد و غبارمقاوم باشد. این 
قابلیت ها شامل زاویه دهی پنل های خورشیدی 

برای به حداکثر رساندن جمع آوری نور خورشید 
و پاک کردن غبار های روی پانل ها است.

 InSight عالوه بر مریخ نورد ژورانگ، فرودگر
ناس��ا که در نوامبر ۲۰1۸ به س��یاره س��رخ سفر 
کرد، در تالش تولید انرژی خورش��یدی کافی 
برای ادامه عملیات خود است. همچنین مریخ 
نورد های کنجکاوی و اس��تقامت ناس��ا بدون 
توج��ه به تغییر فصول می توانند به س��فر های 

خود در سطح مریخ ادامه دهند. 

وزارت بهداشت اعالم كرد:

»آبله میمونی« هنوز به ایران نرسیده است
فوتبال

در فوتبالی که خودش به اندازه کافی مشکل 
دارد و در بی صاحب ترین دوران تاریخ خود 
به س��ر می برد، دس��ت زدن به ترکیب برنده 
و ب��ر هم زدن هارمون��ی هم می تواند مزید 
بر علتی باش��د برای پایین آوردن ش��انس 
موفقی��ت در ج��ام جهان��ی که کمتر از 6 ماه 
به برگزاری آن باقی است. فوتبال ایران در 
سطح مدیریت کالن و ملی آنقدر مشکل و 
معض��ل دارد ک��ه پرداختن به حضور یا عدم 
حض��ور کریم باقری در کادر فنی آن محلی 
از اعراب نداش��ته باش��د. یکی از مهم ترین 
بحث هایی که این روزها پیرامون تیم ملی 
مطرح اس��ت، حضور یا ع��دم حضور کریم 
باقری در کادر فنی تیم ملی است و در این 
ب��اره دو نظ��ر متناقض وجود دارد. مخالفین 
حضور باقری در کادر فنی تیم ملی معتقدند او 
نباید همزمان در پرسپولیس و تیم ملی باشد 
و موافقان آن معتقدند امروز که اولویت همه 
فوتب��ال م��ا موفقیت تیم ملی در جام جهانی 

است، نباید وارد چنین جزییاتی شد تا با حذف 
باقری که به گواه دوس��ت و دشمن تاثیرات 
مثبت��ش در تی��م ملی کاماًل به چش��م آمد، 

هارمونی کادر فنی بر هم بخورد.
چه دوست داشته باشیم چه نه، تیم ملی در 
حالی با کس��ب بهتری��ن نتایج صعودی بی 
دردس��ر به جام جهانی ۲۰۲۲ را تجربه کرد 
که با مربیگری ویلموتس تا آس��تانه حذف 
از مرحل��ه مقدمات��ی هم رفت��ه بود و پس از 
تغیی��رات در کادر فن��ی و حض��ور یک کادر 
فن��ی کم ادعا، بهترین نتایج به دس��ت آمد 
تا فوتبال ایران یکی از بی دردس��ر ترین و 
مقتدرانه تری��ن صعودهای ممکن را تجربه 
کند. کریم باقری با همان نقشی که سال ها 
روی نیمکت پرس��پولیس ایفا کرد به کادر 
فنی تیم ملی ملحق ش��د و توانست وظایف 
خود را به بهترین شکل انجام داده تا نقش 
مهمی در پازل فنی تیم ملی و صعود به جام 

جهانی داشته باشد.  

فوتبال به اندازه كافی مشکل دارد

مریخ نورد چينی ژورانگ به خواب زمستانی می رود
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اطالعیه تملک اراضی
   به اطالع میرس��اند ش��رکت آب وفاضالب اس��تان همدان جهت حفر چاه آب ش��رب واقع در روس��تاي ترخین آباد از توابع شهرس��تان اس��دآباد در صدد تملک اراضي در محدوده مش��خص 
ش��ده در نقش��ه مي باش��د،  لذا بدینوس��یله از تمامي مالکین و صاحبان حقوق عرصه واعیان مش��خص ش��ده دعوت مي گردد ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتش��ار این اطالعیه ضمن معرفي 
کارش��ناس رس��مي دادگس��تري با در دس��ت داش��تن اس��ناد و مدارک مالکیت خود به دفتر حقوقي ش��رکت آب و فاضالب اس��تان همدان به نشاني: همدان- میدان بیمه- جنب ثبت احوال 

شرکت آب وفاضالب استان همدان مراجعه نمایند.

شركت آب وفاضالب استان همدان

نوبت دوم

شهری

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار 
مه��ر و در همی��ن زمینه گفت: متأس��فانه تعداد ناوگان 
اتوبوس برای ش��هر تهران بس��یار کم است و علی رغم 
اینک��ه بای��د طبق طرح جامع ترافیک ۲5 درصد جا به 
جایی ه��ا را ب��ا اتوبوس انجام می دادیم، که رقمی بیش 
از چهار میلیون نفر در روز می شود، در حال حاضر طبق 

گزارشات شرکت واحد رقمی کمتر از یک میلیون نفر از جا به جایی ها در سطح 
شهر تهران با اتوبوس های موجود قابل انجام است.

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران با تاکید بر اینکه 
باید ظرفیت را تا چهار برابر وضع موجود افزایش دهیم، اظهار کرد: برای انجام 
این افزایش تاکید ش��ده که یکس��ری کارهای کوتاه مدت مورد نیاز اس��ت و آن 

هم بازس��ازی اتوبوس هایی است که بخاطر تعمیرات 
غیرقابل استفاده اند تا با هزینه ای بسیار کم بتوان این 
اتوبوس ه��ا را راه ان��دازی کرد تا دوباره به ش��هروندان 
خدمات دهند. وی با بیان اینکه متأسفانه روند این کار 
کند اس��ت و باید در این امر تس��ریع ش��ود، اذعان کرد: 
گام دوم این اس��ت که عالوه بر بازس��ازی اتوبوس ها، 
خرید اتوبوس ها را نیز دنبال کنیم. قریب به 1۰ س��ال 
است که این حرف ها را از دولت ها شنیده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که ضمن 
اینکه باید پیگیر از سهم دولت بود اما شهرداری باید راسا خود نیز اقدامات الزم 
را برای خرید اتوبوس انجام دهد. تش��کری هاش��می خاطرنش��ان کرد: حتی اگر 
همه هزار دس��تگاه اتوبوس به تهران تحویل داده ش��ود باید توجه داش��ت که ما 

همچنان به تأمین هفت هزار دستگاه اتوبوس نیاز خواهیم داشت. 

ظرفيت ناوگان اتوبوس رانی باید چهار برابر شود


