آلودگی به هوای تهران بازگشت

پنجشنبه  19فروردین 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3179

شاخص کیفیت هوا دیروز روی عدد  118قرار گرفت تا هوای پایتخت برای گروههای حساس جامعه ،آلوده گزارش شود .به گزارش فارس ،تهران از ابتدای
سال  2روز هوای پاک 13 ،روز هوای قابل قبول و  2روز هوای ناسالم داشته است .همچنین تهران در سال گذشته همزمان با شیوع کرونا  ۱۶روز هوای
پاک (آبی) ۲۲۶ ،روز هوای قابل قبول ۱۰۷ ،روز هوای ناسالم (خاکستری) برای گروههای حساس جامعه و  ۱۶روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

اجتماعی

اخبار

تشکیل  ۱۷پایگاه «قرارگاه مجازی
فعالیتهای قرآنی» در کشور

شوپرورش با اشاره
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموز 
به تشکیل قرارگاه مجازی فعالیتهای قرآنی ،از ایجاد ۱۷
پایگاه در  ۱۷اس��تان کشور خبر داد و گفت :از این تعداد
 ۵پایگاه به «نماز» اختصاص داده ش��ده است .به گزارش
تونهمین اجالس
ایسنا ،علیرضا کاظمی در مراسم بیس 
سراسری نماز در بخش دانشآموزی و اختتامیه جشنواره
«پیوند نماز ،خانه ،مدرسه و مسجد» ،با اشاره به پیام رهبر
توهفتمین اجالسیه
معظم انقالب مدظلهالعالی در بیس 
سراسری نماز ،اظهار کرد :فرمایش راهبردی رهبر معظم
توهفتم ،این نهاد را به تشکیل اتاق
انقالب در اجالس بیس 
فکری با همکاری ستاد اقامه نماز و اداره کل قرآن و عترت
و نماز سوق داد و در این راستا اقدامات گستردهای انجام و
شوپرورش
دنبال شد .معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموز 
برگزاری نماز ،جشن تکلیف در فضای مجازی ،آموزشهای
عملی نماز برای دانشآموزان و معلمان و حفظ ائمه جماعات
و برگزاری دورههای مجازی  ۵هزار طلبه را از دیگر اقدامات
شوپرورش برای صددرصد
این معاونت برشمرد و گفت :آموز 
مدارسی که امکان برگزاری نماز جماعت دارند ،نماز جماعت
برگزار میکند و امروز با استفاده از فضای مجازی ،این رسالت
خطیر و فضای معنوی را به خانهها بردهایم.

آسیبدیدگی  297واحد مسکونی
در پی زلزله مریوان

مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری کردس��تان از
شناس��ایی  297واحد مسکونی آسیبدیده در پی زلزله
توگو
سهشنبهشب مریوان خبر داد .محمد فالحی در گف 
با ایسنا اظهار کرد :در پی زلزله اخیر شهرستان مریوان297
واحد مسکونی در  23روستا شناسایی شد که بیشترین
آسیبدیدگی آنها ،ترکخوردگی دیوار به دلیل استفاده از
مصالح ساختمانی محلی و عدم رعایت اصول در ساخت و
سازها بوده است .وی افزود 18 :واحد مسکونی معادل 30
تا  60درصد از این تعداد روستای شناسایی شده بیشتر
شده است .فالحی با اعالم
در نوار مرزی مریوان تخریب 
اینکه خوش��بختانه این زلزله هیچ خسارت جانی در پی
نداشته است ،بیان کرد 9 :نفر هنگام فرار از منزل مصدوم
شده بودند که همگی آنها به صورت سرپایی مداوا شدند.
وی ادامه داد :تیم مدیریت بحران استانداری بالفاصله بعد
از وق��وع زلزله تیمهای ارزیابی و امدادی و اورژانس را به
سروآباد ،مریوان ،بانه و مرز پنجوین عراق اعزام کرد و در
حالت آمادهباش قرار داد .فالحی تاکید کرد :ارزیابیها طی
ب جزئی منازل در روستاها
شب وقوع زلزله حاکی از تخری 
بوده و خوشبختانه حادثه جدی اتفاق نیفتاده است.

آغازرزمایشایرانهمدل–اطعاممهدوی
درماهرمضان

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از اجرای رزمایش
«ای��ران همدل – اطعام مهدوی» در ماه مبارک رمضان
توسط این نهاد در تهران همزمان با سراسر کشور خبر داد.
سیدابوالفضل پرپنچی گفت :در آستانه ماه مبارک رمضان
و اهمیت موضوع معیشت نیازمندان ،ستاد اطعام مهدوی
در استان تهران تشکیل شد .وی افزود :سال گذشته پیرو
بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر راهاندازی «رزمایش
گسترده مواسات و همدلی» به منظور «ترویج فرهنگ خیر،
احسان و نشر سنتهای حسنه» در کشور به دلیل شرایط
بد اقتصادی مردم و در پی ش��یوع ویروس کرونا ،کمیته
امداد استان تهران همزمان با سراسر کشور رزمایش «ایران
همدل» را با هدف کمک به جامعه هدف در نیمه شعبان
آغاز کرد و تا پایان س��ال ادامه یافت .پرپنچی بیان کرد:
امسال نیز در تالشیم به همت امدادگران ،نیروهای بسیجی،
جهادی و مردمی و اس��تفاده از ظرفیت خیران ،اصناف،
سازمانها ،نهادها ،دانشگاهها ،موسسات خیریه ،نیروهای
نظامی و ...یک بار دیگر عزم ملی در اطعام نیازمندان را در
قالب رزمایش ایران همدل – اطعام مهدوی اجرایی کنیم.
وی یادآور شد :نیکوکاران میتوانند با استفاده از روشهای
شمارهگیری کد دستوری  ،*۱۰۲۱۸۸۷۷#شمارهگیری
سامانه گویای  ۰۲۱ ۷۳۵۵و درج عدد  ۱۴و شماره کارت
 ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸نزد صندوق قرضالحسنه امداد
والیت در قال��ب رزمایش ایران همدل– اطعام مهدوی،
کمکه��ای خود را برای امور نیازمن��دان در ماه مبارک
رمضان اختصاص دهند.

راهاندازی  ۱۵هزار شغل جدید برای
«کولبران» استانهای مرزی غربی

مدیرعامل بنیاد برکت از راهاندازی  ۱۵هزار شغل برای
نهای مرزی غربی کشور خبر داد و گفت:
کولبران استا 
امس��ال نیز همانند سال گذش��ته ،ورود جدی به حوزه
اش��تغالزایی برای کولبران  ۳اس��تان مرزی کردستان،
کرمانشاه و آذربایجان غربی خواهیم داشت و ۱۴شهرستان
این  ۳استان زیر پوشش فعالیتهای بنیاد قرار خواهند
گرفت .امیرحسین مدنی در این باره اظهار کرد :بنیاد برکت
در سال گذشته اقدام به ایجاد  ۳۵۰۰طرح اشتغالزایی
اجتماعمحور برای کولبران کرد که ایجاد نزدیک به ۱۱
هزار فرصت شغلی را به دنبال داشت .امسال نیز راهاندازی
 ۵هزار طرح در دس��تور کار است که باعث فراهم آمدن
بوکار و تامین اشتغال پایدار برای ۱۵
فرصتهای کس�� 
هزار نفر خواهد ش��د .وی با اش��اره به اشتغالزایی برای
کولبران  ۱۴شهرستان در سال جدید اظهار کرد :کولبران
شهرستانهای پاوه ،جوانرود ،ثالث باباجانی و روانسر در
استان کرمانشاه ،سردشت ،پیرانشهر و اشنویه در آذربایجان
غربی و مریوان ،سروآباد ،بانه ،کامیاران ،سنندج ،دیواندره و
سقز در کردستان تحت پوشش فعالیتهای بنیاد برکت
در سال  ۱۴۰۰قرار دارند .مدنی تاکید کرد ۵ :هزار و ۵۰۰
میلیارد ریال حجم کل سرمایهگذاری پیشبینی شده برای
ایجاد  ۵هزار طرح اش��تغالزایی برای کولبران  ۳استان
مرزی است .وی ادامه داد :آبزیپروری ،مشاغل دانشبنیان،
پرورش بوقلمون ،نوشتافزار ،محصوالت گلخانهای ،تولید
قارچ و پرورش گیاهان دارویی رستههای شغلی اولویتدار
برای کولبران در سال ۱۴۰۰هستند .مدیرعامل بنیاد برکت
خاطرنشان کرد :بنیاد از سال گذشته درصدد شناسایی
زنان کولبر برآمده و تا امروز  ۱۱۰طرح اشتغالزایی خرد
و خانگی را برای این زنان راهاندازی کرده است.

طی  24ساعت  20954بیمار مبتال به کرونا شناسایی شدند
و  193نفر بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دست دادند

به کدامین تدبیر؟

کارشناسان بهداشت :احتمال  4رقمی شدن آمار روزانه فوتیهای کرونا وجود دارد
گروه اجتماعی :این روزها در حالی وضعیت کل کشور به دلیل موج
گومیر و مبتالیان به این بیماری به
چهارم کرونا قرمز شده و آمار مر 
شکل فزایندهای رو به افزایش گذاشته که رئیسجمهور 7فروردینماه
در اظهارنظری عجیب اعالم کرد« :پیک کرونا تمام شده است».
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،بیتوجهی به هش��دارهای پیدرپی
وزیر بهداشت و توصیههای جامعه پزشکی در روزهای پایانی سال
گذشته نس��بت به تاکید ویژه بر ماندن در خانه و نرفتن مردم به
سفر در ایام نوروزی متاسفانه در پی سهلانگاری ستاد ملی مقابله
با کرونا و در راس آن تمایل ش��خص رئیسجمهور نسبت به عدم
اعمال محدودیتها و س��ختگیری در ترددها باعث ش��د تا دروازه
شهرها به روی مسافران نوروزی گشوده شود .در حالی که ویروس
جهشیافته انگلیسی در برخی شهرها سر از خاکستر برآورده بود با
انجام مسافرتهای گسترده و دید و بازدیدهای نوروزی ،این ویروس
شعلهور شده و در سراسر کشور افسار پاره کرد.
از طرف��ی بیان عب��ارت عجیب «پایان پیک کرونا» از س��وی
رئیسجمهور موجب شد تا بسیاری از هموطنانی که تصمیمی برای
مسافرت نداشتند هم دچار عادیانگاری شده و راهی سفر شوند به
طوریکهبهاذعانسخنگویستادملیمقابلهباکرونا،درایامتعطیالت
 ۱۵هزار بیمار کرونایی ،نقض قرنطینه کرده و به مسافرت رفتهاند!
اما رئیسجمهور  ۱۴فروردین با یک تغییر موضع  ۱۸۰درجهای
نسبت به سخنان خود در  7فروردین که گفتهبود«پیک کرونا تمام
شده است» ،گفت« :در  ۲استان ،موج چهارم آغاز شده و در برخی
اس��تانهای دیگر نیز اگر مراعات نکنیم ،ممکن اس��ت وارد موج
جدید بیماری کرونا شویم!» البته با مروری بر تصمیمات ستاد ملی
مقابل��ه با کرونا به وضوح میبینیم که تناقض در اظهارات و حتی
عملکرد اعضای ستاد مقابله با کرونا تنها به همین یک مورد ختم
نمیشود؛ در حالی که پیش از آغاز تعطیالت نوروز ،تمام رسانهها
و کارشناس��ان حوزه بهداشت و درمان نسبت به بروز پیک جدید
بیماری با بازگشاییها و سفرهای نوروزی هشدار داده بودند اما اعضای
ستاد با بیتوجهی به هشدارها تمام جادههای کشور بویژه شهرهای
مسافرپذیر را باز گذاشتند .البته ماجرای سفرهای نوروزی تنها به
همین داس��تان ختم نشد و درحالی که اقصی نقاط کشور ترکیه
در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار داشت ،ستاد ملی مقابله با کرونا
برخالف درخواست وزیر بهداشت ،سفرها به این کشور را لغو نکرد و
تصمیمی برای بستن مرزها نیز گرفته نشد 11 .فروردین ماه بود که
وزیر بهداشت طی نامهای به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی
ستاد مبارزه با کرونا خواستار توقف سفرهای هوایی و زمینی به کشور
ترکیه به مدت یک هفته شد که 3روز بعد یعنی  14فروردین وزیر
کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا طی نامهای به حسنروحانی با
این پیشنهاد مخالفت کرد .رئیس جمهور نیز  16فروردین ماه ضمن
مخالفت با توقف ایاب و ذهاب از طریق مرزهای هوایی و زمینی به
ترکیه ،با پیشنهاد وزیر کشور موافقت کرد.
روند صعودی در حالی رو به افزایش است که در روز  ۲۹اسفند
سال قبل و تنها یک روز مانده به سال جدید ۹شهرستان در وضعیت
قرمز ۳۱ ،شهرستان نارنجی ۲۹۵ ،شهرستان زرد و  ۱۱۳شهرستان
در وضعیت آبی قرار داشتند؛ وضعیت تثبیت شدهای که میتوانست
با مراقبت بیشتر ادامه یابد و امروز شاهد جانباختن بیشتر هموطنان
نباشیم اما اکنون نقشه کشور قرمز است.
■■کل ایران قرمز شد

 ۲۵۷شهرس��تان و تمام مراکز استانها از روز  ۱۸فروردین در
وضعیت قرمز قرار گرفتند .همچنین  ۱۲۹شهرستان نارنجی۵۱ ،
شهرستان زرد و  ۱۱شهرستان آبی هستند .روند افزایش بستری
در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای قبلی است.
بر همین اساس استفاده از ماسک و خودداری از برگزاری دورهمی
و مراسم عروسی و سوگواری ضروری است .قرار گرفتن تمام مراکز
استانهای کشور در وضعیت قرمز کرونا از دیروز چهارشنبه ،ماحصل
تصمیمات بدون پشتوانه علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و بیتوجهی
به هشدارهای وزارت بهداشت است .اگرچه پیش از آغاز تعطیالت
نوروز ،وزیر بهداش��ت مخالفت صریح خود را با برقراری سفرهای
نوروزی اعالم کرده و نسبت به تبعات این سفرها در شرایط شیوع
کرونا هشدار داده بود اما ستاد ملی مقابله با کرونا به این هشدارها
توجهی نکرد و بسیاری از جادهها را برای جابهجایی مسافران نوروزی
باز گذاشت که موجب شد بتدریج تعداد شهرهای قرمز و نارنجی
افزایش یابد .بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ،مسافرت
اس�ماعیل احمدی :بسیاری از افراد از واژه «توفیق» ،برداشت و
تفسیرشان اشتباه و ناقص است .تصور میکنند توفیق یعنی آنکه
خدا باید بخواهد تا ما آن کار را انجام دهیم .حال آنکه توفیق بر
وزن تفعیل از باب مشارکت است ،یعنی  ۲سویه و  ۲طرفه است،
هم بنده باید بخواهد و صدالبته که نیاز به امر الهی نیز دارد .در
این مشارکت؛ آنکه اول باید اراده کند و خواستن را نه در حرف
و تعارف بلکه عینا و عمالطلب کرده و نیت را به عمل نزدیک
کند «بنده» است که به تعبیری  50درصد را پیش رفته و آنگاه
که عزم خود را جزم کرد و تعارفهای شعاری را کنار گذاشت،
به خداوند سبحان تفویض کند .قطعا شما نیز تایید میکنید که
اگر انسان در کار خیر اراده اجرا نماید بیشک خالق عظیمالشان
نیز رخصت اجرا خواهد داد مگر در شرایط خاص که «العبد یدبر
واهلل یقدر» .طی این سالها نوکری در مناطق محروم این تفسیر
باطنی و حقیقی از توفیق را کامال درک کرده و بارها و بارها با
آن مواجه بودهام .نکته مهمتر آنکه اگر یک بار و  ۲بار و  ۵بار و
 20بار با این عنوان که «خدا توفیق نداد» خود را توجیه کنی و
از حضور در یک کار معروف و خیر نظیر اردوی جهادی استنکاف
تویکم اگر اراده واقعی هم کنی ،ممکن است دیگر
کنی ،بار بیس 
حضرت حق به تو اجازه ندهد ...بگذریم.

■■برمودایی در دزفیل

خیلیها نام برمودا را در اقیانوس اطلس شمالی با واقعیات و
شایعاتی که از مخاطرات این مثلث در دریا وجود دارد ،شنیدهاند؛
آری! دیماه  93که به همراه یار جهادگرم سیدعلی بهشتیان پای
در کوههای سر به فلک کشیده زاگرس نهاده و ساعتهای متمادی
از این قله به آن دره و از اعماق دره به اوج قلهها یکییکی گذر
کردم تا به منطقه بسیار بسیار زیبا و بکر احمدفداله برسم ،باور
نمیکردم دهها روستا با هزاران جمعیت فاقد هر گونه امکانات اولیه
باشند؛ نه از راه خبری بود ،نه برق و گاز و مخابرات و آب و مدرسه
مناسب و مسجد و خانه و . ...واقعا باید شهادتین میگفتیم برای در

«از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ،ممنوع و مشمول
جریمه است .تردد شبانه در تمام شهرهای کشور از ساعت  22شب
تا 3بامداد با خودروهای شخصی ،ممنوع و مشمول جریمه 200هزار
تومانی است .در شهرهای قرمز تنها مشاغل ضروری (گروه شغلی
یک) مجاز به فعالیت هستند و فعالیت مشاغل گروههای  ۳ ،۲و ۴
مجاز نیست .در شهرهای قرمز حداکثر  50درصد کارمندان مشاغل
ضروری و مهم باید ب ه صورت حضوری فعالیت کنند و سایر ادارات
هم میتوانند حداکثر تا  30درصد بهصورت حضوری از کارمندان
استفاده کنند ،یعنی دوسوم کارمندان بهصورت دورکار ،وظایف خود
را باید انجام دهند .در پی افزایش شمار مبتالیان و بستریهای کرونا
در کشور ،سازمان نظام پزشکی کشور به ستاد مقابله با کرونا هشدار
داده است :خیز چهارم کرونا باعث مرگ حداقل 20هزار نفر و رسیدن
تعداد روزانه مرگ به باالی  600نفر خواهد شد .همین االن تعطیلی
سراسری  ۲هفتهای اعالم کنید.
ستاد ملی مقابله با کرونا که میتوانست با بهره گرفتن از تعطیلی
در ایام نوروز ،با کمترین زیان اقتصادی و کمترین آسیب به مشاغل
خُ رد ،قرنطینه  ۲هفتهای اعمال کند ،حاال پس از برقراری سفرهای
نوروزی و افزایش تعداد ش��هرهای قرمز ،درس��ت در شرایطی که
تم��ام مردم در حال بازگش��ت از تعطیالت نوروزی به مش��اغل و
ت در فعالیت
کسبوکارهای خود هستند ،مجبور به اعمال محدودی 
مشاغل اس��ت که باعث آسیب به کسبوکارها خواهد شد .طبق
گزارشهای موجود ،ایران با  3/23درصد مرگ و میر کرونا به ازای
گومیر کرونا
یک میلیون جمعیت ،از کشورهای با درصد باالی مر 
به ازای جمعیت است.
■■آغاز گام پنجم بسیج مقابله با کرونا ،بزودی

در این میان حمید سوری ،رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی
گومیر ناشی از ابتال به این بیماری،
کرونا با اشاره به افزایش موارد مر 
از آغاز گام پنجم بسیج ملی مقابله با اپیدمی کرونا در آینده نزدیک
خبر داد و به تسنیم گفت :هدف از اجرای گام پنجم ،کنترل طغیان
کرونا در کشور است که از یکی ،دو روز آینده نهایی و ابالغ میشود.
گام پنجم بسیج ملی مقابله با کرونا در قالب طرح محلهمحور شهید
سلیمانی در کشور اجرا خواهد شد.
■■خطر 4رقمی شدن آمار روزانه فوتیها با شیوع ویروس انگلیسی

روند رو به رشد آمار مراجعه مبتالیان به ویروس «کووید»19-
به مراکز درمانی و بس��تری ش��دن ش��مار قابل توجهی از آنها در
بیمارستانهای کشور ،نگرانیهای فراوانی را در میان جامعه پزشکی
در خصوص افزایش آمار جانباختگان ناش��ی از کرونا ایجاد کرده
است .رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به
لزوم تعطیلی  ۲هفتهای در تهران در وضعیت قرمز کرونایی ،گفت:
تا  2-3هفته آینده میزان مرگهای ناشی از کرونا در کشور افزایش
مییابد و حتی شاهد مرگ  ۴۰۰تا  ۵۰۰کرونایی خواهیم بود .اما
بحث این اس��ت که باید اقدامی انجام دهیم که آمار مرگومیر به
باالی  ۱۰۰۰مرگ در روز نرس��د ،بنابراین باید در وضعیت کنونی
اقدامات الزم را انجام دهیم تا این آمار  ۴رقمی نش��ود .دکتر پیام
طبرسی در گفتوگو با ایسنا،با اشاره به وضعیت خطرناک کرونا
در کش��ور ،گفت :در حال حاضر وضعیت بیماری بسیار نامناسب
است و اگر اقدامی انجام نشود،متاسفانه هفتههای سختی در انتظار
پایتختنشینان خواهد بود .وی با بیان اینکه واقعا وضعیتی بدتر از
این را نمیتوان متصور بود و ش��رایط بد است ،افزود :اگر این روند
ادامه یابد ،میزان مرگها بیش از پیش افزایش مییابد .در حال حاضر
گومیر ناش��ی از «کووید »19-در سنین باال بیشتر است
هنوز مر 
اما به هر حال جوانان هم در مواردی بدحال شده و جان میبازند.
طبرسی با بیان اینکه این وضعیت قابل پیشگیری بود و میشد در
تعطیالت عید بهتر عمل و وضعیت بیماری را کنترل کرد ،ادامه داد:
در حال حاضر تنها راه کنترل این شرایط ،تعطیلی است ،بنابراین
حداقل باید تعطیلی  ۲هفتهای را در تهران داشته باشیم .وی ادامه
داد :ویروس جهشیافته افراد زیادی را درگیر میکند و هر یک نفر
ممکن است  ۷تا  ۸نفر را آلوده کند .وقتی تعداد مبتالیان افزایش
گومیر هم افزایش مییابد .در صورت ابتال به ویروس
یابد ،میزان مر 
جهشیافته شدت بیماری هم بیشتر است.
■■ ۲۰۹۵۴بیمارجدید کرونا طی  24ساعت شناسایی شدند و 193
مبتال در یک شبانهروز فوت کردند

آم��ار مبتالیان و مرگومیر ناش��ی از بیماری «کووید »19-در
کش��ور با سیر صعودی همچنان در حال افزایش است طوری که

فعالیت مشاغل گروههای  ۲و  ۳در شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شد

معاون کل وزارت بهداش�ت اس�امی مشاغلی را که در شهرهای قرمز و نارنجی باید تعطیل باشند اعالم کرد و گفت :به عنوان
دستگاه ناظر گالیه داریم که هنوز در شهرهایی که از چند روز قبل قرمز اعالم شدند ،خصوصا مراکز استانها و بویژه تهران بسیاری
از پاساژها ،رستورانها ،بنگاههای امالک و ...که باید تعطیل باشند ،باز هستند .دکتر ایرج حریرچی دیروز درباره ممنوعیت فعالیت
اصناف در مناطق قرمز کشور ،گفت :متاسفانه و با کمال تأسف از امروز  ۲۵۷شهر کشور شامل تمام مراکز استانها قرمز شدند
و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش از  ۸۵درصد رسید و تعداد شهرهای آبی ما فقط  ۱۱شهر است که کمتر از چند
دهم درصد شهرهاست .وی افزود :متاسفانه برخی محدودیتهایی که باید در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال شود ،هنوز به طور
مناسب بویژه در این دوره اعمال نشده است .حریرچی با اشاره به برخی از این محدودیتها ،گفت :به عنوان مثال مشاغل گروه
 ۲در شهرهای قرمز حتما باید به مدت  ۲هفته از روز اعالم ،تعطیل باشند .حریرچی همچنین افزود :لیست مشاغل گروه  ۳که در
شهرهای نارنجی باید تعطیل باشند ،شامل تاالرهای پذیرایی ،استخرهای سرپوشیده و باشگاههای ورزشی ،چایخانهها و قهوهخانهها
و ...که در کل ساعات شبانهروز باید تعطیل باشند.
■■برخی مانع خاموش کردن شعلههای کرونا شدهاند
معاون کل وزارت بهداشت همچنین با اشاره به وضعیت خطرناک کرونا در کشور ،گفت :برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا
از فرصت طالیی عید برای خاموش کردن شعلههای کرونا استفاده کنیم .حریرچی با اشاره به اینکه خواسته ما ممنوعیت مسافرت
بود ،گفت :تاکید وزارت بهداشت این بود که از فرصت طالیی نوروز برای کاهش آمار کرونا استفاده کنیم و مانند سال گذشته که
همه جا تعطیل بود امسال نیز همانگونه شود و جلوی مسافرتها گرفته شود تا شعلههای کرونا را خاموش کنیم .معاون کل وزارت
بهداشت تاکید کرد :برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید برای خاموش کردن شعلههای کرونا استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی برای تعطیلی سفرها در نوروز  ۱۴۰۰مخالفت کردند ،گفت :نمیتوانم اسامی این افراد را
بگویم .معاون کل وزارت بهداشت با اعالم اینکه شیب ابتال به کرونا در کشور موشکی شده است ،اظهار داشت :پیشبینی میکنیم
موج چهارم بدتر از موجهای قبلی باشد .وی ادامه داد :این احتمال بسیار زیاد است که به آمار روزانه  ۶۰۰فوتی برسیم .حریرچی در
پایان تاکید کرد :درخواست اعمال تعطیلیهای شدیدتر را به ستاد ملی کرونا دادهایم.

طی  24ساعت  20945نفر از هموطنانمان به این بیماری مرگبار
مبتال شدهاند و متاسفانه  193نفر نیز در این مدت زمانی جان خود
را از دست دادند .سخنگوی وزارت بهداشت دیروز با اشاره به فوت
 ۱۹۳بیمار مبتال به کرونا در کش��ور طی  24ساعت ،گفت :با این
حس��اب مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به  ۶۳هزار و
ی گفت :طی یک شبانهروز بر اساس
 ۶۹۹نفر رسید .سیماسادات الر 
معیارهای قطعی تشخیصی ۲۰ ،هزار و  ۹۵۴بیمار جدید مبتال به
«کووید »19-در کشور شناسایی شد که  ۲هزار و  ۳۱۹نفر از آنها
بس��تری شدند .وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت (ظهر روز
سهشنبه تا ظهر روز چهارشنبه) ۱۹۳ ،بیمار «کووید »19-نیز جان
خود را از دس��ت دادند و به این ترتیب مجموع جانباختگان این
بیماری در کش��ور به  ۶۳هزار و  ۶۹۹نفر رسید .الری تاکید کرد:
خوشبختانه تاکنون یک میلیون و  ۶۷۵هزار و  ۸۹۱نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .به گفته وی 4 ،هزار
ش مراقبتهای
و  ۱۷۷نفر از بیماران مبتال به «کووید »19-در بخ 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
■■در خانه بمانید

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به شرایط خطرناک
و شیب تند افزایش کرونا در کشور ،گفت :درخواست ما از مردم در
تمام گروههای سنی این است که تا حد امکان در خانه بمانند و جز
در موارد ضروری منزل را ترک نکرده و در صورت نیاز به خروج از
منزل ضمن استفاده از ماسک از هر گونه حضور در تجمعات به طور
جدی خودداری کنند .وی گفت :شیوع ویروس جهشیافته انگلیسی
در سراسر کشور با سرعت رو به افزایش بوده و شیب موارد ابتال و
بستری ناشی از کرونا ،در بیمارستانها و مراکز درمانی بهمراتب تندتر
از خیزهای دوم و سوم است .وی افزود :ما در یک جنگ تمامعیار
با بیماری «کووید »19-به سر میبریم و مطمئنا طی روزهای آتی
شاهد افزایش آمار موارد مرگومیر ناشی از بیماری خواهیم بود.

جهادگران بی ادعا

امان ماندن از مخاطرات پیچوخمهای مکرر در مکرر این بیراهه؛
خدا میداند طی این س��الها چندی��ن بار تا مرز وصال و قطع
امید کامل از دنیا رفتیم و جز معجزه الهی و عنایات امامزادگان
واجبالتعظیم این منطقه آقا فداله عمران و احمدفداله نبوده و
نیست که اکنون در فروردین  1400کماکان استوار و مقاوم در
تردد به این منطقه صعبالعبور هستیم .و خدا را شکر که به همت
جبهه جهادی منتظران خورشید طی  6سال حضور مستمر با
پشتیبانی و استقبال و همراهی اهالی شریف و عزیز منطقه که
غالبا سادات حسینی بوده و جملگی عشایر غیور بختیاری هستند
توانستهایم کارهای بزرگی را که شبیه به افسانه و آرزو برای اهالی
بود ،انجام دهیم و این میسر نمیشد جز با توکل و اخالص و ثبات
در عمل و البته یاری نهادها و دستگاههای گوناگون بویژه ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام ،سپاه ،کمیته امداد حضرت امام ،صدا
و سیما ،اهالی خستگیناپذیر رسانه و برخی دستگاههای مجریه.
با احداث مدارس و مساجد و خانههای بهداشت و بالگرد اورژانس
اختصاصی برای منطقه و دهها میلیارد تومان برای راهس��ازی و
آبرسانی و برقرسانی و مخابرات و ...امروز قطار شکوفایی و بالندگی
دنیوی احمدفداله با سرعتی چشمگیر در ریلگذاری منتظرانیها
در حرکت است و به لطف خردورزی و فضیلتپذیری و کرامات
انسانی و آسمانی اهالی منطقه که قدمتی به عمر بشریت دارد و
همواره حضور جهادگران باعث کسب ارزشهای الهی از ثروت
معنوی و روحی و انسانی روستاییان عزیز است؛ احمدفداله نامی
آشناس��ت از اراده و عزم جهادگران و روس��تاییان و همدلی و
مشارکت نهادها و حاکمیت اسالمی.
■■منتظرانیها

از جمله اقدامات جبهه ،برگزاری اردوهای متمرکز س��االنه
در این دیار بوده و هست که الحمدهلل امسال جمعی از دختران

و پس��ران ج��وان انقالبی از «گروه جه��ادی منتظران حضرت
ولیعصر(عج)» با تخصص بهداشت و درمان در منطقه احمدفداله
حضور یافته و با ارائه خدمات دندانپزشکی و مامایی ،تمام تخصص
دانشگاهیشان را به خدمت گرفتند تا مصداق این آیه شریفه شوند
یداند جهاد و هجرت
«السابقون السابقون اولئک المقربون» .خدا م 
در احمدفداله به دلیل عدم امکانات الزم ،بسی سخت و دشوار
است؛ از اینکه باید سعی کنی کمتر رفع حاجت داشته باشی ،چرا
که یا سرویس بهداشتی نیست یا دور است یا آب آوردن سخت
اس��ت بویژه آنکه هوا تاریک شده باشد و بدانی که منطقه انواع
چهارپایان ترسناک نیز دارد؛ از خرس و پلنگ و گرگ تا گراز و
کفتار و . ...طی طریق چندین ساعته از دزفول تا نخستین روستا
آن هم نه با اتوبوس و مینیبوس و ون و ماشین سواری بلکه با
خودروی دنده کمکدار و نیسان در آن مسیر پرپیچ و خم؛ فقط
چند روز استراحت الزم است تا درد زانو و کتف و سر و دستها
که دائماً با در و سقف ماشین برخورد میکنند ،کمی آرام گیرد؛
چه رس��د که به محض رسیدن و استقبالهای باشکوه اهالی و
میهماننوازی بیبدیلشان ،کار خدمترسانی از همان لحظه اول
آغاز میشود و هر یک از جهادگران در گوشهای از مسجد جهاد،
در عبادت محرومیتزدایی مشغول جمعآوری ثواب و پاداش و
اجر بیمنتهای الهی هستند.
■■جهیزیه

همزمان با ارائه خدمات گوناگون بهداشت و درمان ،فرهنگی،
ورزشی و ...در اردو ،به لطف خدای سبحان و مساعدت دکتر مخبر،
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ،یکصد جهیزیه به ارزش۲
میلیارد تومان که هر یک حاوی  14قلم کاالی ایرانی بود ،تقدیم
نوعروسان بختیاری منطقه شد که انتقال دهها جهیزیه از شهر
دزفول به این منطقه صعبالعبور با به خط کردن قریب به 50

■■زاهدی :موج چهارم کرونا نتیجه بیتدبیریهاست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از
بیبرنامگی برای مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرد و از هیاترئیسه
مجلس خواست که به دلیل آغاز موج چهارم کرونا از وزیر بهداشت برای
حضور در جلسات علنی هفته آینده مجلس جهت ارائه گزارش دعوت
کند .محمدمهدی زاهدی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری به
رئیسجمهور به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا ،تصریح کرد :این
چه بیتدبیری و سوءمدیریت ،بیتوجهی و بیبرنامگی برای مقابله با
ویروس کرونا بود؟ از تعطیالت نوروز سوءاستفاده شد و قرنطینهای
صورت نگرفت که نتیجه آن آمار وحشتناک مبتالیان به کرونا و آغاز
موج چهارم است .وی افزود :چه کسی پاسخگوی آمار باالی مرگومیر
است؟ ما رئیسجمهور را مسؤول میدانیم ،لذا از هیأترئیسه انتظار
داریم ایش��ان جهت پاس��خگویی به مجلس فراخوانده شده و وزیر
بهداشت نیز هفته آینده در مجلس برای ارائه گزارش حضور یابد.
■■به هر طریق ممکن برای ممنوعیت سفر درخواست دادم

وزیر بهداش��ت در نامهای خطاب به روسای دانشگاههای علوم
پزشکی ،با اشاره به اینکه برخی مرگ مردم سرزمین را ابزار سیاسی
میکنند تا بتوانند ورشکستگی گذشته را شاید جبران و در ماههای
پیش رو آب رفته به جوی را بازگردانند ،تاکید کرده است :آنها برای
فروپاشی نظام سالمت و تسلیم در مقابل بیماری ،شعار ترغیب به
استعفای این تیم را سر میدهند .سعید نمکی خاطرنشان کرد :عالوه
بر عوامل خطرزایی همچون صفهای طوالنی تهیه ارزاق عمومی،
مسافرتها و دورهمیها نیز وضعیت جدیدی برای کشور رقم زد.
عزیزان ،نیک آگاه باشند که اینجانب به شیوه مکتوب یا گفتمان
آکن��ده از اعتراض ،تقاضا و التماس هر چه باید ،قبل از تعطیالت
منعکس کردم؛ میدانستم که کوچکترین بیاحتیاطی برای شما
عزیزان چه موج سخت و طاقتفرسای دیگری خواهد آفرید که با
همه امواج قبلی متفاوت است.
نیسان آبی ،خود حدیث مفصلی است و خدا میداند چگونه با
سالم و صلوات ،دعا کردیم تا این 1400قطعه کاالی جهیزیهها
بدون کوچکترین آسیب ،قلل مرتفع و شیبهای تند و پیچهای
مخوف مسیر بیراهه را طی کرده و به مقصد برسد و عروس و
دامادی با بازکردن کارتنهای جهیزیهاش با قطعه شکسته مواجه
نشود و ما جهادگران ،شرمندهشان نشویم که شکر الهی باز هم
در برابر ولینعمتان انقالب رو سپید ماندیم.
■■تداوم

و منتظرانیها شبیه برخی زوار امام رضا علیهالسالم هستند
که هیچگاه آخرین زیارت س��فر خود را وداع نمیکنند؛ به این
امید که باز ،سلطان سریر ارتضا آنها را میطلبد و با تأسی به این
مرام ،جهادگران منتظران خورشید نیز اگر چه ساعات پایانی اردو
برایشان حزنانگیز و غمآور بوده و برای اهالی نیز این جدایی
حقیقتاً دشوار و تعجبانگیز است اما هم اهالی و هم جهادیها
تمام امیدش��ان این اس��ت که در مرام جبهه جهادی ،انقطاع و
فراموشی و غفلت وجود نداشته و آب هر روستایی را که نوش
میکنند و نمک آن س��رزمین را میخورند و پای در خاک هر
روستایی مینهند ،دیگر تا رفع و دفع تمام کاستیها و موانع در
کنار و حتی پیشروتر از اهالی میدوند؛ از این نهاد تا آن دستگاه...
خیر تا آن نیکوکار ...مکاتبه پشت مکاتبه ...تماس در پی هر
از این ّ
تماس و پیامک پشت پیامک و از جلسات  4صبح تا پیگیریهای
بیوقفه ساعات پایانی شب؛ تا مبادا غمی برای زن و کودک و پیر
و جوان احمدفدالهای باشد که او را به رنج و زحمت اندازد و عهد
بستهاند تا شکوفایی و آبادانی مناطق محروم تحت پوشششان
از پای ننش��ینند ...آری گره خورده اس��ت شادی و غم اهالی با
خشنودی و ناراحتی جهادگران و اینگونه معنای عینی مییابد:
چو عضوی به درد آورد روزگار ...دگر عضوها را نماند قرار .امید
ک��ه این خدمات و نوکریها ،خالص برای خدا بوده باش��د که:
میسازیم تا ساخته شویم.

