جمعآوری کمکهای مردم استان تهران برای زلزلهزدگانسیسخت

شنبه  9اسفند 1399
وطنامروز شماره 3157

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی نیکوکاران برای زلزلهزدگان سیسخت خبر داد .به گزارش فارس ،سیدابوالفضل پرپنچی
گفت :مردم نوعدوست استان تهران میتوانند کمکهای نقدی خود را برای کمکرسانی به زلزلهزدگان سیسخت از طریق شماره کارت ۰۳۸۸۵۰۰۳۹۹۷۹۶۰۳۷
به نام کمیته امداد این استان واریز کنند .همچنین برای اهدای کمکهای غیرنقدی خود میتوانند از طریق دفاتر این نهاد در سطح استان اقدام کنند.

اجتماعی

اخبار

راهاندازی مرکز نیکوکاری فرزندان
شاهد برای سرپرستی کودکان یتیم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
گفت :با راهاندازی پویش «ش��هید
مهربان من» از سوی یادگاران شهدا،
به نیابت از هر شهید یک یتیم توسط
خیرین حمایت میش��ود .س��عید
اوحدی چهارش��نبه گذشته در مراسم آغاز به کار مرکز
نیکوکاری یادگاران شهدا در شب میالد مسعود حضرت
امیرالمومنین(ع) اظهار کرد :امروز با حضور یادگاران شهدا،
پویش زیبای «شهید مهربان من» راهاندازی میشود که
به نیابت از هر شهید از یک یتیم سرپرستی خواهد شد.
وی اف��زود :امیدواریم این پویش مهربانی به صورت ملی
پیش برود و مردم عزیز کش��ور در ایران اسالمی به این
پویش مهربانی که یادگاران شهدا زحمت آن را کشیدهاند
بپیوندند .اوحدی در ادامه گفت :در بازدید اخیر از مناطق
زلزلهزده در دیدار با یکی از ایثارگران آسیبدیده منطقه
ایشان به بنده گفت که باید به غیر از ایثارگران به دیگر
مردم منطقه نیز رسیدگی شود ،این است نماد ایثارگری.
در مراسم آغاز به کار مرکز نیکوکاری یادگاران شهدا ،پرچم
مرکز نیکوکاری توس��ط خانواده شهدا و مسؤوالن بنیاد
شهید رونمایی شد .همچنین از والدین ،همسران و فرزندان
شهدا از جمله شهیدان دباغیان ،کاوه و باکری تجلیل به
عمل آمد .مهندس امیر قلیچخانی فرزند س��ردار شهید
حاجعلی قلیچخانی ،دبیر همایش و مسؤول برگزاری مراسم
آغاز به کار مرکز نیکوکاری یادگاران شهدا نیز گفت :امروز
و به همت فرزندان شهدا ،مرکز نیکوکاری یادگاران شهدا
با حضور مسؤوالن و برخی دستگاهها از جمله کمیته امداد،
ارتش و ناجا آغاز به کار کرد .وی ادامه داد :در این مراسم
شرکتکنندگان به نیت هر شهید سرافراز کشور ،افراد خیر
و نیکوکار سرپرستی و زعامت یک کودک یتیم را عهدهدار
میشوند .این یادگار شهید گفت :در گا م نخست و پایلوت
کودکان یتیم ،استان ایالم در نظر گرفته شده و در گامهای
بعدی س��ایر استانهای کش��ور مدنظر خواهند بود و از
خدم��ات مرکزی نیک��وکاری یادگاران ش��هدا به همت
نیکوکاران برخوردار میشوند.

ورود سامانه بارشی جدید
به کشور طی هفته آینده

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی هفته
جاری گفت :روز سهش��نبه ( ۱۲اسفند) سامانه بارشی
جدیدی از مرزهای غربی وارد کشور میشود و فعالیت
این سامانه بارشی در شمال غرب ،غرب ،سواحل دریای
خزر ،دامنههای جنوبی البرز مرکزی ،مرکز و شمال شرق
توگو با ایسنا
کش��ور خواهد بود .صادق ضیاییان در گف 
افزود :بر اس��اس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی،
ش��نبه و یکشنبه ( ۹و  ۱۰اس��فندماه) در اکثر مناطق
کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و در ارتفاعات
زاگرس مرکزی بارش برف و باران پیشبینی میش��ود.
همچنین دوشنبه ( ۱۱اسفند) در برخی مناطق شمال
غرب ،غرب ،س��واحل دریای خ��زر ،دامنههای زاگرس
مرکزی و جنوبی ،جنوب شرق و شرق بارش پیشبینی
میشود .روز سهش��نبه ( ۱۲اسفند) نیز سامانه بارشی
جدیدی از مرزهای غربی وارد کشور میشود که فعالیت
این سامانه بارشی در شمال غرب ،غرب ،سواحل دریای
خزر ،دامنههای جنوبی البرز مرکزی ،مرکز و شمال شرق
کشور خواهد بود.

اشتغالزایی برای  ۳۰۰هزار
مددجوی کمیته امداد در سال ۱۴۰۰

رئیس کمیته امداد کشور گفت :طبق برنامهریزیها
ت�لاش خواهیم کرد س��ال  ۱۴۰۰برابر ب��ا  ۳۰۰هزار
اشتغال در بین جامعه تحت پوشش ایجاد کنیم .مرتضی
بختیاری با بیان اینکه به استناد برنامه  ۵ساله ششم،
سازمان بهزیستی و کمیته امداد مکلف هستند ساالنه
در مجموع  ۱۰۰هزار ( ۷۰هزار توس��ط کمیته امداد و
 ۳۰هزار توسط بهزیستی) شغل ایجاد کنند ،خاطرنشان
ک��رد :طبق این برنامه در پایان س��ال پنجم باید ۳۵۰
هزار اش��تغال توسط کمیته امداد ایجاد شود که طبق
برنامهریزی در پایان برنامه ۹۰۰ ،هزار اش��تغال ایجاد
میکنیم .وی با تاکید بر اینکه یکسوم اشتغال کشور
در سال  ۹۷توسط کمیته امداد ایجاد شده بود ،اضافه
کرد :سال  ۹۷به جای  ۷۰هزار شغل برابر با  ۱۴۸هزار
شغل ایجاد کردیم و همچنین در سال  ۹۸نیز برابر ۱۷۵
هزار و  ۹۰۰شغل توسط کمیته امداد کشور ایجاد شد.
وی اضافه کرد :امسال نیز کمیته امداد تا آخر بهمنماه
 ۲۱۰هزار شغل ایجاد کرده و تا پایان سال حدود ۲۳۰
هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

برگزاری کالسهای کمکدرسی برای
کودکان کار توسط دختران جهادی

یک عضو گروه جهادی حنیفا از برگزاری کالسهای
کمکدرسی ،آموزشی و فرهنگی برای کودکان کار نقاط
محروم س��خن گفت .ناهید باقری در گفتوگو با مهر،
گفت :گروه جهادی حنیفا یک گروه دخترانه و متشکل
از بانوان است که شاکله اصلی و فعالیتهای این گروه
توس��ط بانوان انجام میش��ود .وی درباره اقدامات این
گ��روه توضیح داد :تمرکز گروه حنیفا روی کودکان کار
و توانمندسازی زنان بویژه در نقاط آسیبدیده از جمله
شهرستان آققال و منطقه کورههای آجرپزخانه اطراف
تهران است .باقری تصریح کرد :یکی از مهمترین اقدامات
ما در حوالی منطقه کورههای آجرپزی ،انجام فعالیتهای
فرهنگی و آموزشی برای کودکان کار است .کالسهایی
در ای��ن منطقه به صورت هفتگی برای کودکان برگزار
میشود که در آن مربیان گروه در ایام سال تحصیلی به
برگزاری کالسهای رفع اشکال و کمک تحصیلی و در
تابس��تان و ایام تعطیالت ،به آموزش فعالیتهای دیگر
از جمله آموزش زبان ،ساخت عروسک و بدلیجات برای
دختران ،کالسهای نقاش��ی ،ورزش��ی و ...میپردازند.
باق��ری همچنین گفت :در اعی��اد ،هدیههای مختلفی
از جمله پوش��اک ،کفش و لوازمالتحریر میان کودکان
توزیع میکنیم.

سردار ادیبی در گفتوگو با «وطنامروز» :همه امکانات ستاد راهیان نور را در اختیار متولیان سالمت قرار دادیم

کاروان خدمات مؤمنانه

شرکت  850گروه جهادی از شبکه راویان و خادمان راهیان نور در طرحهای مبارزه با کرونا و کمک مؤمنانه
این اقدام در این راستا صورت گرفت تا متولیان سالمت اقدامات
خود را بدرستی انجام دهند و سالمت زائران در مناطق عملیاتی
به خطر نیفتد .از سوی دیگر ضرورت داشت تا با این همکاری،
زنجیره سرایت در کشور شکسته شود و ما در این زمینه تمام
تالش خود را انجام دادیم.

مصطفی خدابخشی :راهیان نور به عنوان یک حرکت اجتماعی
و فرهنگ��ی بیبدیل در ترویج فرهنگ اصیل ایرانی مبتنی بر
ارزشهای واالی اس�لامی سالیان سال است که مدنظر مردم
قرار دارد؛ مردمی که با وجود گرایشهای مختلف ،دفاعمقدس
یدانند که ترجمان صحیحی از استقالل
را سند هویتساز ملتی م 
و آزادگی را ارائه داد .از س��ال گذشته با ورود ویروس منحوس
کرونا به مرزهای ایران ،سفر راهیان نور نیز دستخوش تغییراتی
بوتاب همیشگی آن کاسته شد .امسال با شناسایی
شد و از ت 
چند نمونه از ویروس جهشیافته کرونا در خوزستان و سایر نقاط
کشور ،پیشبینی میشود بار دیگر نتوان قدم در مسیر عشق و
نور گذاشت .برای بررسی آخرین وضعیت سفرهای راهیان نور
گفتوگویی را با س��ردار نادر ادیبی ،دبیر ستاد مرکزی راهیان
نور ترتیب دادیم.
سردار! در ابتدای مبحث و قبل از اینکه به موضوع سفرهای
راهیان نور در سال جاری بپردازیم ،لطف ًا توضیحات اولیهای را
در زمینه ماهیت اصلی راهیان نور و هدف از انجام این س�فر
معنوی ارائه بفرمایید.

راهیان نور نشأتگرفته از تمام ارزشهای فوقالعادهای است
که در ساختار کلی انقالب اسالمی وجود دارد .انقالب اسالمی
برای آن بود تا مردم و قلبهایشان به سمت واالترین آرمانهای
دینی س��وق یابد و اتصال مردم به فضائل محقق شود ،در این
راس��تا راهیان نور بستر مناسبی را برای تحقق این امر فراهم
کرده اس��ت .انقالب اس�لامی پس از روی کار آمدن با فشارها
و تهاجمات گوناگونی روبهرو شد تا مانعی جدی برای تشکیل
حکومت اسالمی و در نهایت تمدن اسالمی ایجاد شود .دشمن
جنگی بزرگ را علیه ملت ایران آغاز کرد و بر این باور بود که با
این جنگ میتواند به بسیاری از خواستههای خود برسد اما در
دفاعمقدس حوادث بزرگی رقم خورد که حتی پیشبینی آن
ت بالنده و متعالی
برای ما نیز سخت بود .ایجاد این حجم از هوی 
متصور نبود .پرورشی که در دوران دفاعمقدس اتفاق افتاد ،دقیقا
منطبق بر آرمانهایی بود که امام(ره) زمینههای آن را در انقالب
اسالمی چیده بودند .جنگ با تمام آن رویدادهای تاریخساز خود
تمام شد و مردم به صورت پیشگام و خودجوش ،هستههای اولیه
شکلگیری راهیان نور را ایجاد کردند تا اینکه این حرکت به یک
خواسته عمومی و فراگیر مبدل شد.
مردم نیاز خودشان را برای آینده بدرستی تشخیص دادند و
مسؤوالن و متولیان به این موضوع توجه کردند که راهیان نور
باید به عنوان یک سرفصل جدی فرهنگی در کشور مورد توجه
قرار گیرد .راهیان نور به دلیل برخورداری از محیطی که دارای
ضریب اثرگذاری باالست ،توانست بستر مناسبی را جهت رشد
و پرورش جامعه بویژه جوانان ایجاد کند و باید گفت حقیقتا
این سفر معنوی یک جریان هویتساز است.
به گفته رهبر معظم انقالب اسالمی راهیان نور یک فناوری
است .این فناوری میتواند کمک شایانی به جریان تمدنساز
اس�لامی کند .راهیان نور میتواند ابزاری مناسب برای اتصال
این انقالب به انقالب جهانی حضرت صاحب(عج) باشد .ما برای
مردم زلزلهزده ش��هر سیس��خت برای در امان ماندن از
سرمای استخوانسوز اسفندماه به روشن کردن آتش روی
آوردهاند .به گزارش فارس ،مردم سیس��خت  ۸روز پس از
زلزله  5/6ریشتری هنوز از برخی کمبودها گالیهمند هستند.
دستگاههای خدمترس��ان ،خدماتدهی به مردم را انجام
میدهند اما هنوز مشکالت و کمبودهایی وجود دارد و آنها
از این کمبودها رنج میبرند .نبود یا کمبود وسایل گرمایشی
همچنان مورد انتقاد مردم است ،چرا که در منطقه باران و
برف باریده و هوا بشدت سرد است.مردم شبهای سرد را
در چادر به سر بردهاند و پس از پایان بارشها ،برای فرار از
این سرمای استخوانسوز آتش روشن کرده و عمده وسیله
گرمایش��ی آنها این روزها همین است .آنها ضمن تشکر از
زحمات س��پاه ،هاللاحمر ،مجموعه وزارت کش��ور و همه
دستگاهها ،خواستار رفع مشکالت اساسیشان هستند .آیتاهلل
سیدنصیر حسینی ،امام جمعه شهرستان یاسوج دیروز در
خطبههای نماز جمعه به بازدیدهای میدانی خود از منطقه
زلزلهزده سیس��خت اشاره کرد و گفت :زلزلهزدگان مشکل

بیم از شکلگیری موج جدید کرونا در
بهداشت
کش��ور باعث شده است مسؤوالن برای
مسافرتهای نوروزی بر حسب شرایط همهگیری و وضعیت
مناطق کش��ور تصمیمگیری کنند .به گزارش «وطنامروز»،
کاه��ش رعای��ت پروتکلها و ش��یب تند ش��یوع بیماری در
خوزستان ،احتمال ایجاد موج چهارم کرونا ،شروط اجازه سفر
در نوروز و پیشبینی تزریق واکس��ن برای  ۵۴میلیون ایرانی
تا پایان سال ۱۴۰۰از جمله مباحثی است که معاون بهداشت
وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح
کرد .علیرضا رئیسی گفت :اگر یک فرد مبتال به گونه قبلی کرونا
(ویروس ووهان) میتوانست بیماری خود را در بین  ۱۰نفر به ۳
نفر انتقال دهد ،در صورت ابتال به ویروس جدید میتواند  ۸نفر
را بیمار کند .وی تاکید کرد :بر اساس مطالعات صورتگرفته
در جهان ،قدرت سرایت ویروس انگلیسی بین  ۷۰تا  ۹۰درصد
بیش��تر است و قدرت کشندگی آن نیز نسبت به نوع پیشین
حدود  ۳۰درصد باالتر اس��ت .وی افزود :بر اساس بررسیهای
صورتگرفته تا روز  ۵اسفندماه سال جاری  ۱۱۲نفر مبتال به
ویروس جهشیافته انگلیسی کرونا در کشور شناسایی شدند
که  ۸نفر آنها فوت کردند .این جهش در استانهای خوزستان،
تهران ،مشهد ،البرز ،قزوین ،فارس بویژه شهرستان الرستان و
هرمزگان شناسایی شده است .این موضوع یک پیام مهم دارد که
ویروس در سطح کشور در حال گردش است .رئیسی با اشاره به
اینکه در حال حاضر ویروس جهشیافته در کشور گردش پیدا
کرده است ،گفت :اکنون نیازمند یک واکنش سریع هستیم تا
بتوانیم فرآیند ایزولهسازی را عملی کنیم .تعداد تستهای روزانه
ما از حدود  ۱۵هزار تست روزانه به  ۹۰هزار تست رسیده است.
وی افزود :اگر روند سهلانگاری به همین شکل پیش برود موج
چه��ارم بیماری در فروردینماه  ۱۴۰۰رخ خواهد داد ولی اگر

امکاناتی از ستاد راهیان نور در راه مبارزه با کرونا استفاده شد؟

ما همه امکانات خودمان را در اختیار متولیان سالمت قرار
دادیم تا آنان در شرایط مناسبتری به مبارزه با این ویروس در
ابعاد مختلف بپردازند.
در این باره نمونهای ذکر میفرمایید؟

تحقق این موضوع نیازمند انسانهایی هستیم که دارای بنیهای
قوی هستند و یقینا راهیان نور در تربیت چنین افرادی میتواند
بسیار موثر باشد.

ً
عملا یک ابزار
ب�ا توج�ه به صحبتهای ش�ما راهیان نور
تمدنساز است.

بله! اگر ما یک جریان تمدنس��از بخواهیم ،ریشههای آن
تمدن را باید در دفاعمقدس بیابیم .اگر یک بررس��ی اجمالی
درباره رخدادهای جهان در عصر حاضر داشته باشیم میبینیم
جریان مبارزه با ظلم منشأ خود را از دفاعمقدس الهام گرفته است.
تصویرسازی مناسب از دفاعمقدس مبتنی بر واقعیت یقینا
یکی از راهکارهای رسیدن به تمدن اسالمی است.

ببینید! هماکنون به صورت ساالنه چندین میلیون نفر از نقاط
یادمانی دفاعمقدس دیدن میکنند .ما برای تصویرسازی مناسب
از دفاعمقدس و بیان حوادث و ش��خصیتهای آن ایام تالش
بسیاری کردهایم و برنامه الزم را برای پیگیری روند رشد نقاط
یادمانی در دستور کار داریم ،بر همین اساس غنیسازی محتوایی
و تصویرس��ازی مناس��ب از دفاعمقدس بویژه در زمان حضور
گسترده مردم در مناطق عملیاتی در دستور کار ما قرار دارد.

پس عم ً
ال هر یک از یادمانها تبدیل به یک قطب فرهنگی
شدهاند.

دقیقا! هر کدام از یادمانهای دفاعمقدس یک قطب فرهنگی
در ارائه محتوای دفاعمقدس هس��تند .تالش ش��ده است تا با
هدفگذاری ،داشتن چشمانداز و ترسیم افقهای روشن مسیر
اعزام ،تبلیغ و ترغیب مردم را در بستههای فرهنگی جا دهیم و
عمال شبکه خادمین ،راویان و مبلغان را در این راستا بهکارگیری
کنیم .طرحریزیهای جامعی مبنی بر سند ملی راهیاننور که
طی  2-3سال گذشته تهیه و تدوین شد را در دستور کار داریم
تا یادمانها تا 300سال آینده بتوانند پیام دفاعمقدس را بدرستی
منتقل کنند .مسیری که تاکنون رفتهایم مسیر خوبی است اما راه
همچنان باقی است و باید مسیر پیشرو را طی کنیم.

فعالیتهای ما در حوزه راهیان نور در کیفیت و کمیت باید
بهگونهای باشد که اکثریت و قاطبه ملت ایران بخوبی بدانند در ۸
سال دفاعمقدس چه اتفاقی افتاده و چه بر ملت ما گذشته است.

دانس�تن ،یک موضوع اس�ت و انس ایجاد کردن موضوعی
دیگر .آیا در انس ایجاد کردن مردم با موضوعات دفاعمقدس
نیز اقداماتی انجام دادهاید؟

مطل��ع کردن و آگاهی دادن یک بخش از وظایف ماس��ت
ام��ا انس ایجاد ک��ردن در حقیقت یک گام بهمراتب مهمتر از
آگاهیبخشی است .انس ایجاد کردن در حقیقت باعث توسعه
مثبت فرهنگ عمومی کشور میشود که این یک وظیفه است.
این موضوع باید در قوانین جاری کشور بیاید تا زمینهساز شناخت
و ارتباط آحاد جامعه با دفاعمقدس ،شهدا و ارج نهادن به تالش
گذشتگان شود .ما باید بسترهای موردنیاز جهت حضور مردم
در مناط��ق عملیاتی را با قدرت و جدیت ایجاد کنیم تا مردم
در آسایش و آرامش برای زیارت در این مناطق حضور یابند.
افق برنامهریزیشده راهیان نور برای سند  1404چیست؟

در افق  1404ترسیم برنامههای ما این است که ساالنه 10
میلیون نفر در مناطق حضور یابند که اکنون با این عدد فاصله
زیادی نداریم و در تالشیم که این اتفاق در کشور بیفتد.

آیا نظرس�نجیای درباره میزان رضایتمندی مردم از سفر
راهیان نور داشتهاید؟

بله! بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته 80 ،درصد مردم
که در این سفر حضور یافتهاند ،رضایتمندی خود را از این اقدام
فرهنگی اعالم کردهاند .اگر این نظرس��نجی را هم جزءبهجزء
کنیم ،بخشهای محتوایی ما بیشتر مورد استقبال مردم بوده و بر
اساس نظرسنجیها ،مردم ما بشدت به این موضوع عالقهمندند.
نوروز س�ال  99و پیش از آن کش�ور با چالشی به نام کرونا
روبهرو شد؛ شما چگونه با این ویروس مواجه شدید؟

ب��ا توجه به وضعی��ت کرونا ،راهیان نور تقریبا نخس��تین
مجموعهای بود که سفرهای کاروانی و گروهی خود را لغو کرد.

بارشبرفوبارانوکمبودلوازمگرمایشیدرمناطقزلزلهزدهکهگیلویهوبویراحمد

سیسخت زیر صفر!

چادر ندارن��د و روزانه غذای گرم به
آنها تحویل داده میشود ولی توزیع
لوازم گرمکننده ضعیف است که باید
کمک شود ،برای بازسازی تسهیالت
خوبی در نظر گرفته شده است .تعداد
منازل آسیبدیده زیاد است و تقریبا تا
 3هزار خانه تعمیری و تخریبی است
که در مرحله اول  ۲۰میلیون برای اجاره داده میشود و ۱۲۰
میلیون وام  ۴درصد و  ۳۰میلیون وام بالعوض و همچنین ۱۰
میلیون نیز ستاد اجرایی بالعوض میدهد و بنیاد مستضعفان
هم سیمان را تحویل میدهد که کمک خوبی است .وی در
ادامه افزود :نکتهای که باید مسؤوالن به آن توجه بیشتری
کنند مساله نظام مهندسی است که همه باید توجه کرده و

خانهها را محکم بسازند .نباید در انجام
وظیفه سهلانگاری کنند .شهرداریها
در بحث نظام مهندسی باید وظیفه
خود را انجام دهند .حسینی همچنین
گفت :خان��های را دیدهام که ناظری
از آن بازدی��د نکرده اما امضای ناظر
پای آن اس��ت .ش��هرداریها و نظام
مهندسی باید هزینهها را کاهش دهند تا مردم بتوانند مراجعه
کنند؛ اکثر مردم ما ندار و فقیر هستند.

■■بارش برف و باران در راه است

ای��ن وضعیت در حالی اس��ت که مدیرکل هواشناس��ی
کهگیلویهوبویراحمد اعالم کرده هفتهای پر بارش از نظر برف
و باران را در استان شاهد خواهیم بود .رضا کاکاوند در این باره

معاونوزیربهداشت:مردمفعال اقدامبهرزرو بلیتهواپیما،قطارو ...براینوروزنکنند

شبکه راویان و خادمان راهیان نور مشتمل بر هزاران جوان
عاشق انقالب است که از این تعداد نیروی جوان و انقالبی850 ،
گروه جهادی به کمک متولیان سالمت شتافتند .اعضای این
شبکه انس باالیی با شهدا دارند و اقدامات بسیار مناسبی از سوی
آنان در جهت مبارزه با کرونا صورت گرفت که جای بسی تشکر
از این جوانان انقالبی دارد .همینطور در کمکهای مؤمنانه به
مردم نیز جوانان انقالبی فعال در راهیان نور حضور داشتند.
سردار! در شرایط کرونایی یادمانها تعطیل شد؟

سال  99که ما توقف راهیان نور را داشتیم ،یادمانها تعطیل
نبود و متولیان مربوط به اداره یادمان حضور داشتند و خدمات
خود را به مردمی که با خودروی شخصی به مناطق میرفتند،
ارائه میکردند .بر اساس شرایطی که ستاد ملی کرونا اعالم کرد،
استانهایی که مسیرشان مسدود نبود و مردم میتوانستند به
یادمانها سفر کنند ،ارائه خدمات با توجه به رعایت پروتکلهای
بهداشتی ادامه یافت.

هماکنون استان خوزستان از نظر شرایط کرونایی در وضعیت
مناسبی قرار ندارد ،با این وجود تدابیر شما برای نقاط یادمانی
چیست؟

م��ا تمام پیشبینیهای الزم جه��ت ارائه خدمات را انجام
دادهایم و آمادگی میزبانی از مسافران را داریم و به محض اینکه
متولیان امر سالمت اعالم کنند سفر به استان خوزستان بالمانع
است ،آماده ارائه خدمات به خودروهای شخصی هستیم .در تغییر
وضعیتها ،ما نیز شرایط خود را تغییر میدهیم .امیدواریم سال
 1400به همت تمام دانشمندان و مسؤوالن ،در حوزه سالمت
اتفاقات خوبی رخ دهد و راهیان نور بهسرعت پذیرای مردم باشد.
پس میتوان گفت اولویت شما در برگزاری راهیان نور امسال
استفاده از ظرفیت زیارت مجازی است.

بله! ما برای روز ملی راهیان نور برنامههای رسانهای و فرهنگی
را در کل کشور ترتیب دادهایم و جلسات ویژهای در این زمینه
برگزار شده است .قرارگاه رسانهای راهیان نور اقدامات رسانهای
را در اسفند و فروردین برنامهریزی کرده که مردم میتوانند این
تالشها را ببینند .هماکنون برنامهریزیهای الزم با صداوسیما در
حال انجام است .امیدواریم هر چه زودتر این ویروس منحوس از
بین برود و مردم با حجم حداکثری در این حوزه فرهنگی حضور
پیدا کنند ولی عمال تمرکز فعالیتها زیارت از راه دور است و در
صورت تغییر وضعیت در استانهای میزبان یادمانهای راهیان
نور ،ما آماده پذیرایی از مردم هستیم.
گفت :شنبه (امروز) با عبور موجی کمدامنه عالوه بر افزایش
ابر ،در پارهای نقاط بارش پراکنده دور از انتظار نیست .وی در
ادامه افزود :از اواخر یکشنبه با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به
ی جوی به صورت بارش برف و باران در پارهای
استان ،ناپایدار 
از نقاط آغاز و با تقویت آن طی روز دوشنبه شاهد گسترش
بارشها در سطح استان خواهیم بود .همچنین مدیرکل ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام در کهگیلویهوبویراحمد با اشاره به
سفر اخیر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به منطقه
زلزلهزده سیس��خت ،گفت :از نخستین دقایق حادثه زلزله
در این شهر دکتر مخبر در تماس تلفنی با ما پیگیر وضعیت
زلزلهزدگان سیسخت بود .ش��ایان نادری افزود :بر همین
اساس دستور تهیه و توزیع  100کانکس از سوی دکتر مخبر
صادر شد که این کانکسها در اختیار استانداری قرار گرفته
است .این مسؤول در گفتوگو با فارس افزود :همچنین در
زمینههای دیگر و تهیه و توزیع اقالم خوراکی و بهداشتی و
وسایل گرمایشی از جمله پتو نیز ستاد اجرایی هماکنون در
حال خدماتدهی به مردم زلزلهزده شهر سیسخت است.

حدود  ۵۴تا  ۵۰میلیون نفر را واکسینه کنیم.

■■فوت  ۶۹بیمار مبتال به کرونا در یک شبانهروز

احتمال منتفی شدن سفر های نوروزی 1400
اقدام به رزرو بلیت هواپیما ،قطار و ...برای نوروز  ۱۴۰۰نکنند،
ت الزم نسبت به این مساله وجود
سهلانگاری نشود و حساسی 
چون ما در یک جنگ غیرقابل پیشبینی با ویروس هستیم.
نداشته باشد ،امیدواریم این موج شکل نگیرد تا با تعویق بروز آن
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای سفرهای نوروزی
واکسیناسیون تا حد قابل قبولی انجام شود .وی تصریح کرد :اگر
ممنوعیت اعمال خواهد ش��د یا محدودیت ،گفت :اگر شرایط
منطقهای در پیک بیماری قرار نداشته باشد مهمترین کار دیگر
بیماری روند کاهشی نداشته باشد محدودیت در سفر اعمال
اعمال محدودیت نیست ،بلکه رعایت پروتکلها ،شناسایی بموقع
خواهد شد و کسی که به نقاط ممنوعه سفر میکند باید جریمه
بیماران ،تست اطرافیان بیمار و ایزوله کردن افراد مبتالست .وی
پرداخت کند .وی درباره اقداماتی که پیرامون تولید واکسن کرونا
افزود :در اس��تان خوزستان و برخی شهرهای شمالی کاهش
در کشور صورت گرفته است نیز گفت :واکسن تولید مشترک
رعایت پروتکلها به کمتر از  ۲۰درصد هم رس��یده است .وی
انس��تیتو پاستور و کشور کوبا اواخر اسفندماه فاز سوم خود را
در بخش دیگری از صحبتهایش در پاسخ به سوال ایسنا درباره
آغاز خواهد کرد و از اردیبهشتماه کمکم واکسنهای داخلی به
تمهیدات پیشبینیشده برای سفرهای نوروزی ،گفت :با توجه به
دستمان میرسد .در ابتدا واکسن انستیتو پاستور به دستمان
اینکه پیک بعدی بیماری ممکن است در فروردینماه رخ دهد
میرسد و سپس از اواخر خردادماه واکسن «کوو ایران برکت»
سفرها میتواند پیک را بسیار شعلهور کند .با توجه به شرایط
با حجم زیاد به دستمان خواهد رسید .خوشبختانه ظرفیت
فعلی بیماری و کاهش رعایت پروتکلهای بهداش��تی به نظر
تولید واکسن بنیاد برکت تا ماهانه  ۱۵میلیون دوز خواهد بود
من سفرهای نوروزی تقریبا منتفی است ،مگر اینکه در  ۲تا ۳
که ظرف  ۴ماه به ما امکان میدهد  ۶۰میلیون دوز واکس��ن
هفته آینده رعایت پروتکلها افزایش یابد و تعداد شهرهای آبی
تزریق کنیم .به همین دلیل است که امیدواریم تا پایان ۱۴۰۰
خیلی زیاد شود .رئیسی خاطرنشان کرد :به نظر بنده فعال مردم
آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 5اسفند

8330

91

782

7151

 6اسفند

8270

73

746

6712

 7اسفند

8206

94

687

7156

 8اسفند

8103

69

592

7513

نوسان آمار روزانه جانباختگان ناشی از کرونا در کشور طی
چند روز اخیر نشان از احتمال گسترش شیوع این بیماری در
کش��ور دارد .سخنگوی وزارت بهداشت دیروز با اشاره به فوت
 ۶۹فرد مبتال به کرونا در یک شبانهروز ،گفت :با این حساب
مجموع جانباختگان به  ۵۹هزار و  ۸۹۹تن رسید .سیماسادات
الری گفت :از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه  8اسفند
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی  ۸۱۰۳بیمار جدید مبتال
به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که  ۵۹۲نفر از آنها
بستری شدند .الری ادامه داد :متاسفانه طی این مدت  ۶۹بیمار
«کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
این بیماری به  ۵۹هزار و  ۸۹۹نفر رسید .وی در ادامه تصریح
کرد :خوشبختانه تاکنون یک میلیون و  ۳۷۹هزار و  ۹۲۲نفر از
بیماران،بهبودیافتهیاازبیمارستانهاترخیصشدهاند.همچنین
متاسفانه  3720نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .الری
گفت :در حال حاضر ۱۱شهرستان قرمز ۳۱ ،شهرستان نارنجی،
 ۲۵۲شهرستان زرد و  ۱۵۴شهرستان آبی هستند .به گفته وی،
شهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،خرمشهر ،دزفول ،دشت
آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه در وضعیت
قرمز قرار دارند.
■■سفر به مشهد در ایام نوروز ممنوع شد

همچنینمهدیقلیان،معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی
مشهد گفت :هماکنون 12شهرستان خراسان رضوی در وضعیت
زرد و  21شهرستان در وضعیت آبی به لحاظ وضعیت شیوع
کرونا قرار دارند ،بنابراین در ایام تعطیالت نوروز مس��افرت در
شهرهای زرد مسافرپذیر از جمله مشهد ممنوع است.

