
هشت سالش بود که به او گفتند درمان نمی شوی؛ 
نمی دانســت قرار اســت چه چیزی در تن او درمان 
شود، فقط می دانست از امروز به بعد زندگی مثل قبل 
نخواهد بود و روزهای ســختی در راه است؛ روزهایی 

بدون مدرسه و فوتبال ...
امیر خاموشی فرزند 19 ساله موسسه محک است. 
از هشت ســال پیش  نامش از لیست  کودکان بیمار 
این موسســه خارج شــده و حاال او نام دیگری دارد: 
»بهبــود یافته«. او بــا ورزش خــود  را به زندگی 
برگرداند و حــاال به صورت حرفــه ای ورزش پینگ 
پنگ را ادامه می دهد؛ امیر در پنج سالی که از شروع 
حرفه ای پینگ پنگ می گذرد توانسته مدال مسابقات 
تیمی دســته یک جوانان و امید ایران، مدال سومی 

ناحیه و تیمی استان را به دست آورد.
وقتی  هشت سال داشــت متوجه غده ای به اندازه 
نخود، پشت پلک چپ می شود. پدر و مادرش که تا آن 
روز سرطان را در میان آشنایان و اطرافیان خود ندیده 
بودند، پســر کوچکتر خانواده چهارنفره شان را از کرج 
برای ویزیت به بیمارســتان امام خمینی )ره( تهران 
می آورنــد. امیر برای اولین بار در همین بیمارســتان 
دکتر مهرور-رئیس فعلی بیمارستان تخصصی محک- 
را می بیند. او تشــخیص می دهد که پسر هشت ساله 
خانواده خاموشی به شیمی درمانی نیاز دارد و با وجود 
مخالفت خانواده، برای انجام آن اصرار می کند. امیر تا 
آخرین روزهای دور اول شــیمی درمانی که هفت ماه 

طول کشید، نمی دانست جریان بیماری اش چیست.
"نمی توانی درمان شوی!"

به گزارش ایســنا، او می گوید در طول دوره درمان 
کــودک، ترس هایی برای او به وجود می آید، اما اینکه 
چطور می تواند با آن کنار بیاید مستقیم به خانواده اش 
برمی گــردد؛ همان طور که خــودش تعریف می کند 
چطور توانسته به کمک خانواده اش با این ترس کنار 
بیاید:"شیوه کنار آمدن با ترس برای هرکسی متفاوت 
اســت؛  من به کمک مادرم با این ترس کنار می آمدم. 
خانواده می تواند به فرزندش کمک کند که نترســد؛ 
چون نزدیک ترین افراد به آن ها هســتند. اگر بتوانند 
خودشان را با این مشــکالت وفق دهند، کودک هم 

می تواند شرایط را بهتر درک کند."
یکــی از ترس هایی که او با آن روبرو شــده بود این 
جمله بود: "نمی توانی درمان شــوی." پیش از آن که 
امیر برای ویزیت به تهران بیاید، پزشکی در کرج به او 

گفته بود که راهی برای درمان نداری، اما دکتر مهرور 
او را به مرحوم پروفســور پروانه وثوق معرفی کرد. او 
گفته بود هرکسی این حرف را زده اشتباه گفته است. 
ببرید این پسر را بستری کنید. بعد هم شیمی درمانی 

را شروع کنید. 
امیــر میــان صحبت هایش، یادی هــم از معلمش 
می کند و می گوید: »معلم مدرســه ام در طول درمان 
بــه من کمک های زیادی می کــرد، هنوز هم با او در 
ارتباط هستم. در همان دوران، چون مدت کوتاهی را 
به مدرسه می رفتم، همکالسی هایم کتاب های درسی 
را می گرفتند و برایم می نوشــتند تــا از درس عقب 
نمانم. آن ســال سه ماه بیشتر مدرســه نرفته بودم، 
نمی دانســتم چرا همکالســی هایم این قدر مهربانی 
می کنند. فکر می کردم چون در مدرسه حضور ندارم 
بــه من کمک می کنند. هیچ چیــزی در این مورد به 
رویم نمی آوردند. اعضای خانواده هم موضوع بیماری 
من را می دانســتند، اما از میان اعضای کادر مدرسه 
فقط معلمم از این موضــوع با خبر بود. موضوعی که 
من می دیدم این بود که محبت اطرافیانم بیشتر شده 

و فضا تغییر کرده است.«
 امیر دوران هم زمانی مدرســه و شــیمی درمان را 
این طور پشــت سرگذاشته است؛ یک ماه با تاخیر به 
مدرسه رفته بود و همیشه کالهی به سر داشت، چون 
موهایش ریخته بود و دوست نداشت کسی او را با این 
شــکل ببیند. دیگران فکر می کردند بیماری کوچکی 
دارد و درباره اینکه چه اتفاقی برایش افتاده، ســوالی 

نمی کردند.
دوباره درد و 8 سالی که گذشت

یک ســال و نیم بعد از بهبودی، بیماری امیر دوباره 
بازمی گــردد. او زمانی که داشــت فوتبــال، ورزش 
محبوبش را بازی می کرد، متوجه شــد شــرایط مثل 
همیشه نیست. او درباره روزی که فهمید بیماری اش 
دوباره بازگشــته اســت، می گوید:"بعد از اینکه دوره 
شــیمی درمانی تمام و قطــع درمان شــدم، دوباره  
فوتبال را شــروع کردم. یک ســال و نیم بعد، یکی از 
روزهایی که فوتبال بــازی می کردم، زمانی که بعد از 
بازی صورتم را خشــک می کردم، دوباره پشت پلکم 
برجستگی حس کردم، نمی دانستم چیست. موضوع را 
به خانواده ام گفتم و دوباره به بیمارستان امام خمینی 
)ره( و پیش دکتر مهرور رفتیم. او تشــخیص داد که 

بیماری برگشته است."

فوتبال ممنوع
او همچنین از فوتبال، ورزش محبوبش و ممنوعیتی 
کــه برایش ســنگین تمام شــد، تعریــف می کند و 
می گویــد که در طــول دروه درمــان از ورزش هایی 
که ممکن بود به بدنش آســیب بزنند منع شد؛ مثل 
فوتبال که دوستش داشت، بســکتبال و دویدن:"در 
دوره ای که درمان می شــدم فشــار روحی زیادی را 
احســاس می کردم؛ از این نظر که نمی توانستم درس 
بخوانم یا کاری انجام دهــم و نباید ضربه ای به بدنم 
وارد می شــد. دور دوم شیمی درمانی خیلی سنگین تر 
بود؛ چــون دوز داروها باال رفته بود، حتی پزشــکان 
هم  می گفتند اگر کوچک ترین ضربه ای به سرم وارد 
شــود، احتمال خونریزی وجود دارد. به همین دلیل 
دیگر فوتبال بازی نکردم؛ به جای آن فقط ورزش های 

هوازی انجام می دادم."
او تعریــف می کند کــه اعضای فامیل خاموشــی 
چطــور بعد از اینکه فهمیدند او بیمار اســت، هر روز 
به مالقاتش می آمدند و بیشــتر از قبل مهربان شــده 
بودند؛ تا جایی که حتی نیمه شــب هم برای مالقات 
او از کرج به تهران می آمدند:"اولین جلسه ای که برای 
ویزیت پیش دکتــر مهرور رفتم 25 نفــر از اعضای 
خانواده ام پشت در اتاق منتظر بودند تا دکتر تشخیص 
دهد بیماری عود کرده است یا خیر. خانواده ام هرروز 
در محک به مالقاتم می آمدند و دوباره برمی گشــتند 
کرج. گاهی ســاعت یک شب هم مالقاتی داشتم. در 
بیمارســتان امام خمینی )ره( چیزی به نام اتاق بازی 
و مــددکاری نبود، ولی در محک اتاق بازی فراهم بود 
و بــا ما بازی می کردند و برایمان جشــن می گرفتند. 
بــه جز آن، حضور خانواده  در کنــارم حالم را خوب 
می کرد." در طول این مدت کســی برای امیر تعریف 
نکرده بود کــه چه اتفاقی در بدنــش می افتد و چرا 
او نمی تواند فعال به مدرســه برود. او می گوید در آن 
دوره بــه جز یک نفر، هیچ هم بازی دیگری نداشــته 
است:"من و دختر دیگری به نام نگین درمان را با هم 
شــروع کردیم، حتی اولین جلسه شیمی درمانی، ولی 
متاسفانه او یک سال بعد از اینکه قطع درمان شد، در 
تصادفی فوت کرد. نگین تنها کســی بود که در مدت 
درمان بــه اتاقش می رفتم و با هــم بازی می کردیم. 
من ســمت اتاق بازی نمی رفتم، اگر کســی قرار بود 
با من بازی کند به اتاقــم می آمد. این حس که توان 

بازی کردن در من کم شده، آزارم می داد."

زندگی به روال سابق بازگشت
او بعــد از بهبودی تصمیم می گیــرد دوباره ورزش 
را آغــاز کند. تا پیش از آن که کار به شــیمی درمانی 
و محک بکشــد در تیم فوتبال اســتقالل کرج بازی 
می کــرد، اما تــا مدت ها نتوانســت آن را ادامه دهد. 
در طــول دوره شــیمی درمانی الغر شــده بود، برای 
همین تصمیم داشــت بعــد از این که زندگی به روال 
سابق بازگشــت، همه چیز را از نو شروع کند:"بعد از 
بهبودی از نظر روحی تغییر می کنی؛ چون زندگی در 
 خانه به جای یک هفته ماندن در بیمارســتان تفاوت 

دارد.
 این تفاوت قبل و بعد درمانم بیشتر از نظر جسمانی 
بود. بعد از قطع درمان سعی کردم خودم را با ورزش 
خــوب کنم. در مدت درمان خیلی الغر شــده بودم؛ 
چون فشار داروهایم باال بود. در طول این مدت به 38 
کیلوگرم رســیده بودم، این موضوع  آزاردهنده بود، 
اما بعد از این ه فهمیدم چه مشــکلی داشتم، همه چیز 
عادی شــد. بعد از آن  شروع کردم به ورزش کردن تا 

این کمبود وزن را جبران کنم."
در کنار امیر، مددکار او هــم آمده بود که مطمئن 
شــود سوال نادرستی از او پرسیده نمی شود یا این که 
اگر الزم بود اطالعات بیشــتری بدهد. امیر تا آن روز 
با هیچ رســانه ای، حتی خود محــک گفت وگو نکرده 
بود. مددکار امیر دربــاره اینکه چرا باید خانواده های 
کــودکان بیمار حتما به فرزندشــان دربــاره بیماری 
توضیــح دهنــد، می گوید:"یکی از مــواردی که در 
محک به خانواده تاکید می شــود این است که حتما 
فرزندشان را در جریان بیماری و پروتکل درمان قرار 
دهند؛ چون بیشــتر مواقع آن ها متوجــه این قضیه 
می شــوند و از خانواده خود پنهان می کنند که درباره 

بیماری خود می دانند."
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معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، احتمال تقلبی بودن آب های بسته بندی قاچاق در سوپرمارکت ها را تایید کرد.
سمیره صباح در واکنش به وجود آب های بسته بندی خارجی در برخی سوپرمارکت ها که گفته می شود با قیمت بسیار گران عرضه می شود، به مهر، گفت: آب های موجود در کشور از تنوع برندهای خوبی برخوردار بوده و با ارتقای کیفیت و خالقیت هایی 

که در بسته بندی دارند، اصوال مصرف کننده را از آب های آشامیدنی وارداتی بی نیاز کرده اند.
وی ادامه داد: همانطور که مسئوالن سازمان غذا و دارو بارها از تریبون های مختلف اعالم کرده اند آب های بسته بندی فاقد پروانه بهداشتی و نشان سازمان غذا و دارو، با قیمت باال، معمولی و ارزان، مورد تایید نبوده و از ارگان های مختلف نظارتی 

بر رستوران ها و مراکز فروش درخواست می گردد نسبت به جلوگیری از عرضه آن ها به مردم اقدامات الزم را انجام دهند.
صباح تاکید کرد: این قبیل آب های بسته بندی جزو کاالی قاچاق محسوب می شوند و باید توجه نمود که در کاالهای قاچاق، احتمال تقلب بسیار زیاد است.

احتمال 
تقلبی بودن آب های 

بسته بندی قاچاق
در سوپرمارکت ها

او »سرطان« را اوت کرد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: متاســفانه با وجود حضور27 درصدی زنان در اعضای 

هیئت علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت، حضور آن ها درعرصه مدیریتی بسیار کم است.
معصومه ابتکار در »اولین دوره جایزه زنان درعلم« که در کتابخانه ملی برگزار شد، با تشکر از مسئوالن 
برگزارکننده این جایزه گفت: این جایزه مشوقی برای زنان است که با وجود محدودیت ها توانستند رتبه های 
علمی را کسب کنند و در تولید علم نقش داشته باشند. وی افزود: دولت دوازدهم به خصوص رئیس جمهور 
شخصا برای حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و مدیریتی، سیاست گذاری مشخصی دارند 
و با همت شهیندوخت موالوردی در شورای اداری این معاونت 30 درصد از پست های مدیریتی در طول 
برنامه ششم برای زنان شایسته و توانمند پیش بینی شده است. ابتکار اظهارکرد: انتظار می رود با توجه به 
آماری که وزیرعلوم از حضور زنان در این وزارتخانه در هیئت های علمی و همچنین در وزارت بهداشت و 
درمان که حدود 27 درصد اعالم شد، بانوان درعرصه سیاست گذاری و مدیریتی این دو وزارتخانه حضور 
پررنگ تر و موثرتری داشته باشند. ابتکار ادامه داد: ما امروز تناسب منطقی با تعداد دانشجویان دختر که در 
دوره ای به 65 درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه رسیدند و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که زنان 
27 درصد آن را شامل می شوند و نیز تعداد روسا و معاونین دانشگاه ها، دانشکده ها را شاهد نیستیم و برهمین 
اســاس انتظاری که از دو وزارتخانه علوم و بهداشت داریم استفاده از ظرفیت زنان در این عرصه ها است. 
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: البته برگزاری دوره های مدیریتی در وزارت علوم زمینه 

برای حضور زنان در عرصه های سیاست گذاری و مدیریتی را بیشتر فراهم می کند.
حضور موثر زنان در علوم پایه

ابتکار با اشاره به نقش زنان در رشته های علوم پایه و محض گفت: وقتی صحبت از نقش زنان در علم 
می کنیم، قطعا علوم پایه و علوم محض را باید مورد توجه قرار دهیم و البته با توجه به نگاه های منفی که در 
گذشته بوده، امروز می بینیم زنان در این عرصه ها بسیار پیشرفت کردند. وی با نام بردن از مرحومه »مریم 
میرزاخانی« و موقعیت علمی این دانشمند ایرانی اظهارکرد: این مرحومه از یک تراز جهانی برخوردار بود 
که مایه مباهات همه به ویژه جامعه دانشگاهی ایران  و نیز برای جامعه جهانی امروز الگوی الهام بخش بود 
که با وجود جوانی، توانست مراتب عالیه علمی را کسب کند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
افزود: قطعا دختران و پسران زیادی را با این استعداد در کشور داریم که باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرند و امیدواریم سیاســت جذب و برنامه ریزی برای نخبگان کشور در دولت دوازدهم با دقت بیشتری 

مورد توجه قرار گیرد.
توجه به علوم کاربردی برای ایجاد اشتغال

ابتکار توجه به علوم کاربردی در دانشگاه ها را برای ایجاد اشتغال اعم از زن و مرد را با اهمیت خواند و 
گفت: البته مساله اشتغال دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها پیچیده تر است و برنامه ریزی برای اشتغال 
آنان اهمیت زیادی دارد و الزمه آن این است که جهت گیری ها را به سمت آموزش های علمی - کاربردی 
هدایت کنیم. وی افزود: باید جهت گیری علوم کاربردی در دانشگاه ها را به سمتی ببریم که فارغ التحصیالن 
بتوانند مهارت هایی را فراگیرند که کارآفرینی و اشتغال ایجاد کنند تا بتوانند چرخ اقتصاد کشور را پیش ببرند. 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تشکر از مسئوالن برگزاری اولین جایزه علمی زنان که بخش 
جوان آن را به نام مرحومه میرزا خانی گذاشتند، گفت: پیشنهاد می کنم که یک جایزه علمی و حتی بین 
المللی را به نام وی اعم از زن و مرد داشته باشیم. وی ادامه داد: امیدوارم جایزه علمی زنان با توجه به استعداد 
و حضور زنان در پیشرفت های موجود دنیا، با همکاری سازمان هایی نظیر یونسکو  به سطح منطقه ای و 
بین المللی ارتقا پیدا کند. مراسم اعطای جوایز نخبگان این دوره از جایزه زنان درعلم عصر امروز با حضور 
محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم و فناوری، 
ابراهیم خدایی رئیس ســازمان سنجش و آموزش کشور، اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی و سازمان 
اسناد کشور، سعداهلل نصیری قیداری دبیر کمیته ملی یونسکو و صدیقه قدیمی رئیس انجمن ترویج علم 

ایران در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد.

حضور زنان در عرصه های مدیریتی 
وزارتخانه های علوم و بهداشت بسیار کم است

مدیر کل حرفه آمــوزی و کاریابی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( بــا اعالم این کــه بنگاه های اقتصادی 
تخصص های مورد نیازشــان را به کمیته امداد اعالم 
کنند، گفت: کمیته امداد بــا آموزش مددجویانش در 
دوره آموزشــی ســازمان فنی حرفه ای آن ها را برای 
بازار کار آماده می کنند. مهرعلی حق گویان با اشاره به 
انعقاد تفاهم نامه این نهاد با سازمان فنی وحرفه ای برای 
ارائه مهارت های متناسب با نیاز بازارکار به مددجویان 
با رویکرد اشتغال پایدار اظهارکرد: در این نوع آموزش 
بنگاه ها تخصص های مورد نیاز خود را به کمیته امداد 
اعالم می کنند و سپس این نهاد افراد متناسب با این 
تخصص را از بین مددجویان شناسایی و به سازمان فنی 
و حرفه ای معرفی می کند تا با توجه به رشته و مهارت 
مورد نیاز بنگاه، از آموزش های الزم بهره مند شوند. به 
گفته وی، بر اساس این تفاهم نامه زمینه آموزش های 
فنی و حرفه ای 10 هزار نفر از مددجویان سراسر کشور 
درسال جاری آماه سازی و عملیاتی می شود. حق گویان 
با تاکید بر در پیش گرفتن راهبرد آموزش »ســفارش 
محور« گفت: آشنایی عملی با قوانین و قواعد بازارکار 
و حرفه مورد نظر را یک فرصت مناســب برای افراد 
بازمانده از تحصیل دانســت و افزود: افرادی که به هر 
دلیلی نمی توانند در کالس های تئوری مراکز آموزشی 
شــرکت تا مدرک فنی دریافت کننــد در کارگاه های 
مهارت آموزی ســازمان فنی وحرفه ای شرکت خواهند 
کرد تا به صورت عملــی آموزش های مورد نیاز را فرا 
گیرند. به گفته وی بر این اســاس مددجویان در آینده 
می توانند به عنوان استاد کار از تسهیالت اشتغال زایی 
اســتفاده کنند یا در بنگاه هایی که آمــوزش دیده اند 

مشغول به کار شوند. مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی 
کمیته امداد بــا اعالم اینکه این تفاهم نامه به صورت 
آزمایشــی در استان کرمان در حال اجراست گفت: در 
همین زمینه طبق تعاملی که با شهرک های صنعتی و 
صنایع کوچک این استان )مانند خودروسازی ها( انجام 
شده است مقرر شد 60 عامل کاریابی در این محل ها 

مستقر شود.
کارفرمایان درصورت استخدام مددجویان 

از بسته های حمایتی بهره مند می شوند
حق گویان با اشاره به ارائه بسته های تشویقی کاریابی 
برای کارفرمایان گفــت: کمیته امداد به منظور ایجاد 
انگیــزه درکارفرمایان بنگاه هــای تولیدی وخدماتی 
برای اشــتغال کارجویان تحت حمایت این نهاد، حق 
بیمه ســهم کارفرمایی مددجویان را در دو سال، سال 
اول 100 درصد و سال دوم 50 درصد تا سقف حداقل 
حقوق و دســتمزد مصوب شــورای عالی اشتغال را 

پرداخت می کند.
وی همچنین از اعطای برخی امتیازات به مددجویان 
شــرکت کننده در اجرای این طرح خبــر داد و گفت: 
مددجویان در مرحله گذراندن دوره های آموزشــی در 
بنگاه ها تحت پوشــش بیمه حــوادث قرار می گیرند. 
همچنین عالوه بر پرداخت مبلغــی به عنوان تامین 
تجهیــزات مورد نیاز و ایاب و ذهاب، مبلغی جزئی نیز 
به عنوان کمک هزینه حضور در بنگاه دریافت می کند.

ارائه آموزش هایی توانمند سازی به منظور 
پایدار سازی مشاغل

وی بــا تاکید بر ضــرورت آموزش پایدارســازی 
مشــاغل برای مددجویان با هدف توانمندسازی آن ها 

به تفاهم نامه کمیته امداد با وزارت جهاد کشــاورزی 
در نیمه دوم ســال 95 اشــاره کرد و گفت: طبق این 
تفاهم نامه 33 هزار و 580 نفر از مددجویان مهارت های 
کشــاورزی، دامپروری، شیالت و کار با ماشین آالت 
کشاورزی را آموزش دیده اند که از این تعداد 68درصد 

مرد و 32درصد زن هستند.
حق گویان با بیان اینکه 25 هزار و 144 هزار مددجو 
از آموزش های الزم در زمینه دامپروری از جمله بهبود 
وضعیت بهداشتی و تغذیه دام، پرورش شترمرغ و دام 
سنگین و سبک و هفت هزار و 717 مددجو در زمینه 
کشاورزی،کشت، پرورش و شناسایی گیاهان دارویی 
و آپارتمانی، آموزش های گلخانه ای، کشــت زعفران 
و کشــت های باغبانی ، بهره مند شده اند که به ترتیب 
استان های فارس، اصفهان و کردستان بیش ترین آمار 

عملکرد را در این زمینه داشته اند.
مدیر کل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با اعالم 
اینکه 398 مددجو در زمینه ماشــین آالت کشاورزی 
آمــوزش دیده اند، گفــت: 322 مددجــوی دیگر نیز 
آموزش های الزم در خصوص پرورش ماهیان زینتی 
و آبزیان پرورشــی و فرآوری محصوالت شیالتی را 

کسب کردند.
وی ارتقای سطح دانش و مهارت مددجویان شاغل 
در طرح اشتغال زایی و خودکفایی، ایجاد زمینه مناسب 
جهت شــکوفایی خالقیت، آماده ســازی نیروی کار 
ماهر و توســعه همکاری های آموزشــی با استفاده از 
توانمندی ها و ظرفیت های این نهاد را از جمله اهداف 
تفاهم نامه کمیته امــداد با وزارت جهاد کشــاورزی 

برشمرد.

ایســنا نوشــت: مدیرکل پیش بینی و هشدارســریع ســازمان هواشناســی 
با اشــاره بــه افزایــش وزش بــاد در جنوب و جنــوب غرب کشــور از وقوع 
 گــرد و غبــار و کاهــش کیفیــت هــوا در برخــی از مناطــق کشــور خبر 

داد.
احد وظیفه اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، روزهای 
یکشــنبه و دوشــنبه )29 و 3۰ مردادماه( در اســتان مازنــدران و مناطقی از 
 اســتان گلســتان رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی 

می شود.
وی افــزود: امروز در بخش هایی از جنوب کشــور و دامنه های زاگرس جنوبی 
در هرمزگان، ارتفاعات فارس، شــمال بوشــهر، جنوب کهگیلویه و بویراحمد و 
ارتفاعات البرز مرکزی در ســاعات بعدازظهر رشــد ابر و احتمال رگبار پراکنده 
 بــاران، گاهــی همراه با بــا رعد و برق و وزش باد شــدید موقتــی پیش بینی 

می شود.
به گفته وظیفه، طی ســه روز آینده در نوار شــرقی کشور در بعضی ساعات 
وزش باد شــدید قابل پیش بینی است که در منطقه زابل گاهی با گرد و خاک 

همراه خواهد بود.

بنگاه های اقتصادی، تخصص های مورد 
نیازشان را به کمیته امداد اعالم کنند

گرد و غبار در جنوب و جنوب غرب ایران


