همه واکسنهای تزریقشده در ایران مورد تأیید عراق است
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وطنامروز شماره 3301

علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :سهمیه تخصیصیافته از سوی کشور عراق برای زائران ایرانی سهمیه باالیی نیست ولی خادمان و
موکبداران میتوانند در این مراسم شرکت کنند .همچنین بر اساس دستورالعمل ارائهشده از سوی کشور عراق همه واکسنهای تزریقشده در ایران مورد
تایید کشور عراق است .همچنین افرادی که واکسن کرونا تزریق کردهاند نیز برای حضور در راهپیمایی باید تست پیسیآر منفی همراه داشته باشند.

اجتماعی

اخبار

تعیین شهریه مهدهای کودک
متناسب با نرخ تورم

رئیس س��ازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ضمن اعالم
اینکه نظامنامه شایستگی و صالحیت مربیان کودک را در
دست تدوین داریم ،گفت :در آینده هر فرد جدیدی که جذب
میشود باید احراز صالحیت ش��ود و دورههایی را بگذراند.
افرادی که اکنون مشغول هستند نیز بتدریج در این پایش
قرار میگیرند .علیرضا حاجیانزاده در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه فعالیتهایمان را در سازمان تازهتاسیس تعلیم و
تربیت کودک در چند عرصه پیشبینی کردهایم ،اظهار کرد:
یک عرصه ،خانواده است که شاید مهمترین عرصه ما باشد،
زیرا از آمار  ۸میلیونی کودکان زیر  ۶سال ،بیش از  ۶میلیون
به مهدکودک نمیروند و ما هم اصراری نداریم حتما به مهد
بروند و معتقدیم که خانواده بهترین مکان تربیت کودکان
است .به همین علت توانمندسازی خانوادهها را مدنظر داریم.
حاجیانزاده درباره تعیین شهریه مهدهای کودک نیز گفت:
برای امسال اعالم کردهایم تعیین شهریه بر اساس رشد نرخ
تورم و با تایید سازمان حمایت از مصرفکنندگان در استانها
انجام شود که فعال کار متوقف نماند ولی برای سالهای بعد
باید معیار مشخصی برای شهریه تعیین کنیم که هم بخش
غیردولتی توان اداره کار را داشته باشد و هم امکان ثبتنام
برای مردم فراهم باشد؛ باید نرخ متعادلی تعیین شود.

اعزام  ۴۰۰پزشک و پرستار
هاللاحمر به عراق

معاون حج و عمره مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت گفت:
طبق مصوبه س��تاد مرکزی اربعین ،امسال هال ل احمر یک
مرکز درمانی در ش��هر نجف اشرف و یک مرکز درمانی هم
در کربال خواهد داشت .با توجه به اینکه امسال حضور پیاده
زائران ایرانی و خروج به صورت زمینی را نداریم ،بین راه را
جمعیت هاللاحمر پوش��ش نمیدهد .دکتر طاهر درودی
گفت :در قالب  ۲تیم و  ۲مجموعه کربال و نجف ،پزشکان و
پرستاران باتجربه انتخاب و هماهنگیهای الزم انجام شده
و کارهای ثبتنام و ارس��ال مدارکش��ان برای ویزا در حال
انجام است تا برای اعزامشان هماهنگیهای الزم انجام شود.
مجموعه تیممان که ش��امل گروه درمانی پزشک ،پرستار،
فوریتهای پزشکی ،تکنیسینها و ...است و سایر عواملمان
حدود  400نفر هستند.

خودداری دفترخانهها از زدن وکالت
نقلوانتقال خودرو تخلف است

دادستان کل کشور گفت :رای هیات عمومی دیوان عدالت
اداری درباره سند خودرو برای همه از جمله سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور الزماالجراست .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
والمسلمین محمدجعفر منتظری درباره نقلوانتقال خودرو
گفت :خواهشم این است که مردم کار نقل و انتقال را خودشان
انج��ام دهند .چرا بخواهند حقالوکاله به وکیلی بدهند که
هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود .وی افزود :انتقال
خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمیبرد ،مقدمات
کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و کار انتقال را
انجام دهند .دادستان کل کشور ادامه داد :اگر کسی به هر
دلیل میخواهد این کار را به وکیل واگذار کند ،وکیل این
کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانهای مراجعه شد
و آن دفترخان��ه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد،
این را حتما گزارش دهند .من هم با رئیس محترم سازمان
ثبت درباره این مساله صحبت خواهم کرد و به عنوان یک
تخلف ،ترک وظیفه و ترک امری اس��ت که یک دفترخانه
ممکن است آن را انجام دهد که به نظرم قابل تعقیب است.
منتظری تصریح کرد :از طرف دیگر آنچه مالک ما هم بود که
در نامه استناد کردم ،رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بود که این رای دیوان عدالت اداری برای همه الزماالجراست
از جمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و
آنها هم مکلف هستند در اجرا بر اساس این رای عمل کنند
و اگر چنانچه اتفاق افتاد ،قابل تعقیب خواهد بود.

برخورد پلیس با تخلفات
حوزه بار و مسافر

معاون هماهنگکننده پلیس راهور پایتخت از اجرای طرح
تشدید با تخلفات رانندگان حوزه بار و مسافر خبر داد .سرهنگ
جهانش��اه بهرامآبادی در گفتوگو ب��ا فارس از اجرای طرح
تشدید برخورد با تخلفات حوزه بار و مسافر در سطح معابر
شهر تهران خبر داد .سرهنگ بهرامآبادی با اعالم اینکه در
اجرای این طرح تمام رانندگان متخلف در این حوزهها توسط
عوامل پلیس راهور پایتخت متوقف و اعمال قانون میشوند،
تصریح ک��رد :در قالب این طرح با وانتبارها ،کامیونتها و
تمام خودروهای حامل بار که به صورت غیرمتعارف اقدام به
جابهجایی بار کنند برخورد قانونی میشود .وی افزود :اگر این
دسته از رانندگان اقدام به حمل بار اضافه یا بارهایی با طول
یا عرض یا ارتفاع بیشتر از حد مجاز کنند نیز توقیف و اعمال
قانون خواهند شد .وی گفت :سوار کردن مسافر در قسمت
بار ،حمل بارهای خطرناک و نامتعارف و نش��اندن مسافر یا
کارگر در قسمت بار یا جلوی وسیله نقلیه باری بیش از یک
نفر از دیگر تخلفاتی است که پلیس راهور تهران بزرگ با آن
برخورد میکند.

رتبهبندی معلمان متناسب
با بودجه  ۱۴۰۰تغییر میکند

در جلسهای با حضور رئیس مجلس ،تصمیمگیری شد
کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به مصوبه پیشین خود
درباره رتبهبندی معلمان بازنگری کند و مصوبهای متناسب
با الیحه بودجه  ۱۴۰۰به صحن علنی مجلس ارائه کند .به
گزارش تسنیم ،طبق اعالم معاونت حقوقی و امور مجلس
وزارت آموزشوپرورش ،جلسهای با حضور محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس و تعدادی از اعضای هیأترئیس��ه مجلس با
هیأترئیسه کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری در این
باره برگزار ش��ده است .این جلسه به موضوع بررسی الیحه
رتبهبندی معلمان اختصاص داشت که اواخر کار دولت قبل
الیحه آن به مجلس یازدهم ارسال و پس از تصویب با رأی
اکثریت قریب به اتفاق مجلس ،کمیسیون آموزش نیز در شور
دوم با اعمال تغییراتی آن را مصوب کرد .بر این اساس مقرر
شده است کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری نسبت به
مصوبه پیشین خود بازنگری کند و مصوبهای متناسب با الیحه
بودجه  1400به صحن علنی مجلس ارائه کند.

ت سر بگذارد
رئیسجمهور :امیدواریم واکسیناسیون روزانه بزودی آمار  ۲میلیون نفر در روز را پش 

واکسن؛ سریع ،فوری ،انقالبی

واردات واکس��ن کرونا به کش��ور با حجم باال مدتی است به
صورت روزانه در حال انجام است به طوری که طی  20روز اخیر
در مجموع بیش از21میلیون دوز واکسن وارد شده و قرار است
ت��ا پایان ماه جاری نیز این میزان به  50میلیون دوز برس��د .به
گزارش «وطنامروز» با روی کارآمدن دولت سیزدهم ،تالشها
برای واردات واکسن شدت گرفت به طوری که دکتر سیدابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان از طرح تحول جامع مقابله با کرونا
خبر داد و در همان روزهای اولیه فعالیت دولت ،تاکید کرد« :برای
واردات واکسن از همه ظرفیتها باید استفاده شود» .پس از آن
محمولههای واکسن خارجی کرونا از اواسط ماه گذشته یکی پس
از دیگری به کشور سرازیر شد به طوری که اکنون واکسنهای
وارداتی در انبارهای وزارت بهداشت به شکل انبوهی دپو شده است
و کمبودی در این زمینه احساس نمیشود .از طرفی با تسریع در
روند واردات واکس��ن به کشور ،اقدامات الزم برای افزایش مراکز
تجمیعی واکسیناسیون و جایگاههای سیار درحال انجام است.
هماکنون روزانه بیش از یک میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر
کشور تزریق میشود و قرار است میزان واکسیناسیون در کشور
به  2میلیون دوز برسد ،زیرا در برخی مناطق واکسیناسیون توسط
جهادگران بسیجی و نیروهای سپاهی  24ساعته شده است .طبق
گزارشهای موجود ،از  ۱۵بهمن سال گذشته تا  20شهریورماه
سال جاری بیش از  50میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است
که 43درصد آن در شهریور و  29درصد در مرداد بوده است .حال
با توجه به سرعتبخشی واکسیناسیون و اطمینان از وجود واکسن
در کشور ،رئیسجمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالم کرد :افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون
روزانه تا حد زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانیهای مردم شده
و امیدواریم واکسیناسیون روزانه بزودی آمار  ۲میلیون نفر در روز
را پشتسر بگذارد .سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه به لطف خدا
گامهای تحولی خوبی در حوزه مقابله با بیماری برداشته شده است،
گفت :نخستین گام تحولی در حوزه ساخت واکسن برداشته شده
و عالوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا ،خطوط تولید واکسنهای
برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است .رئیسجمهور با اشاره
به اینکه در صدور مجوز توزیع و استفاده از واکسنهای ساخت
داخل تسریع شده اما به هیچ وجه دقت تحت تاثیر سرعت قرار
نگرفته اس��ت ،افزود :در مجموع تولید واکسن داخلی پیشرفت

بهداشت آمار جانباختگان و مبتالیان ناش��ی
از «کووی��د »19-در کش��ور طی یک
شبانهروز نسبت به هفتههای گذشته با شیب مالیمی در حال
کاهش است .طبق گفته کارشناسان بهداشت ،از آنجا که شمار
بیماران بدحال این بیماری بیش از  7هزار نفر است ،بنابراین
احتمال مرگومیر باالی  400نفر در  24ساعت تا روزهای
آینده دور از انتظار نیست .دیروز وزارت بهداشت اعالم کرد
در شبانهروز گذشته ۱۶هزار و  ۶۵۴بیمار جدید «کووید»19-
در کش��ور شناسایی شدند و متاسفانه در همین بازه زمانی
 ۴۴۴تن به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
بر این اساس از ظهر روز جمعه تا ظهر شنبه ۲۰شهریور و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶ ،هزار و  ۶۵۴بیمار
جدید مبتال به «کووید »19-در کشور شناسایی شدند که
۲هزار و  ۷۰۴نفر از آنها بس��تری ش��دند .مجموع بیماران
«کووید »19-در کشور به  ۵میلیون و  ۲۷۵هزار و  ۵۶۷نفر
رسید .متاسفانه در طول این مدت  ۴۴۴بیمار «کووید»19-
ج��ان خود را از دس��ت دادند و مجم��وع جانباختگان این
بیماری به  ۱۱۳هزار و  ۸۲۴نفر رسید .خوشبختانه تاکنون

■■انتقاد وزیر بهداشت از روند واکسیناسیون در تهران

پنجاهمین محموله واکسن کرونا بامداد دیروز وارد تهران شد.
این محموله شامل  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار دوز واکسن سینوفارم
از سبد کوواکس است .بنا بر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت،
با این حساب مجموع واردات واکسن کرونا از  ۵۰میلیون دوز
عبور کرد .حال در شرایطی که واکسن به اندازه کافی در کشور
موجود است اما در برخی مراکز صفهای طوالنی برای تزریق
واکس��ن کرونا وجود دارد .وزیر بهداشت دیروز به طور سرزده
از چند مرکز واکسیناسیون کرونا در تهران بازدید کرد .بهرام
عیناللهی ابتدا از مرکز واکسیناسیون مجموعه ورزشی کردستان
تهران بازدید کرد .وی در بازدید از مرکز واکسیناسیون پارک
ترافیک امیرآباد ش��مالی ،از نحوه خدماترسانی در این مرکز
بشدت انتقاد کرد .عیناللهی از اینکه مردم از صبح تا ظهر برای
تزریق واکسن منتظر میمانند ،گالیه کرد و دستور داد این روند
در مراکز واکسیناسیون اصالح شود.
■■آغاز تزریق واکسن به جمعیت دانشجویی از هفته جاری

بسیار خوبی داش��ته و این روند تا رسیدن روند ساخت واکسن
به حد کفایت نیاز داخلی ،تداوم خواهد داشت .رئیسی همچنین
نزدیک ش��دن آمار واردات واکسن به مرز  ۵۰میلیون دوز را گام
تحولی و مثبت دیگر در عرصه مقابله با کرونا عنوان کرد و اظهار
داشت :افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون
روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانیهای مردم
شده و امیدواریم واکسیناسیون روزانه بزودی آمار  ۲میلیون نفر
در روز را پش��ت س��ر بگذارد .رئیسجمهور همچنین از اجرای
موفق طرح به روز ش��ده غربالگری (ش��هید سلیمانی) قدردانی
و تصریح کرد :مجموع این گامها و اقدامات تحولی زمینهس��از
بازگشایی مدارس و مراکز علمی و همچنین گشایش و رونق در
بوکارها خواهد بود .به طور طبیعی تداوم عقبماندگیهای
کس 
آموزشی و محدودیتهای موجود برای کسبوکارها نگرانکننده
است و امیدواریم لوازم ضروری این بازگشاییها که اصلیترین آنها
رسیدن واکسیناسیون به حدنصاب است ،هر چه سریعتر فراهم
شود .رئیسی تاکید کرد :البته تحت هر شرایطی و حتی پس از
به حد نصاب رس��یدن آمار افراد واکسینه شده ،الزام همگانی به
رعایت اصول بهداشتی موثرترین اقدام در کنار واکسیناسیون برای

تعدادمراجعانسرپاییدارایعالئمکرونابهبخشهایدرمانی بهزیر ۲۰هزارنفردرروزرسید

آمار روزانه جانباختگان کرونا در کشور به  ۴۴۴نفر رسید
 ۴میلی��ون و  ۵۳۸ه��زار و  ۴۱۹نفر از بیماران بهبود یافته
یا از بیمارس��تانها ترخیص ش��دهاند ۷ .هزار و  ۳۴۷نفر از
بیماران مبتال به «کووید »19-در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون  ۳۰میلیون و  ۱۲۳هزار و  ۷۲۹آزمایش تشخیص
«کووید »19-در کشور انجام شده است .در حال حاضر ۱۶۸
شهر کشور در وضعیت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعیت نارنجی
و  ۷۱شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 16شهریور

27138

635

3914

28657

 17شهریور

26854

538

3713

30911

 18شهریور

26821

505

3638

28163

 19شهریور

21114

445

3187

28091

 20شهریور

16654

444

2704

28514

آغاز سال تحصيلی جدید به صورت «مجازی»
شوقوسهای فراوان در زمینه چگونگی بازگشایی
پس از ک 
مدارس در سال جدید تحصیلی ،باالخره تصمیمگیری نهایی در
شوپرورش،
این زمینه انجام شد .به گفته مسؤوالن وزارت آموز 
دانشآم��وزان مهرماه باید خود را برای حضور در کالسهای
مجازی همانند سال گذشته آماده کنند.
شوپرورش
آنطورکهمسؤوالنآموز 
خب��ر دادهاند در صورت موفقیت در
واکسیناسیون معلمان ،کادر آموزشی
م��دارس و دانشآم��وزان ،کالسها
آبانم��اه به ص��ورت ترکیبی برگزار
خواهد شد.
در همین زمینه عليرضا کاظمي،
شوپرورش
سرپرس��ت وزارت آموز 
اعالم کرده سال تحصيلي جدید «مجازي» آغاز ميشود.
شوپرورش گفت :مهر امسال و آغاز
سرپرست وزارت آموز 
س��ال تحصيلي به صورت مجازي خواهد بود و تالش داريم
بازگشايي مدارس خيلي آرام ،بيدغدغه و باشکوه انجام شود.
عليرضا کاظمي در گردهمايي مش��ترک اعضاي شوراي
شوپرورش سراسر کشور با اشاره
معاونان و مديران کل آموز 

صیانت از مردم در برابر ویروس «کووید »۱۹-اس��ت .همه مردم
باید دولت را در اجرای دقیق و کامل شیوهنامههای بهداشتی یاری
کنند .قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم باید در دوره
جدید تمام تالش خود را برای اجرای حداکثری پروتکلها به کار
بگیرد و دبیرخانه ستاد نیز فعالتر از گذشته به رصد تحوالت و
ارائه گزارشهای دقیق بپردازد .رئیسجمهور خاطرنشان کرد :بهتر
است گزارشهای ارائه شده به ستاد از سوی بخشهای مختلف
درباره کاهش یا افزایش ابتال یا موارد فوتی ،همراه دالیل چرایی
این افزایش و کاهش مطرح ش��وند .رئیسی در بخش دیگری از
س��خنانش گفت :به منظور مدیریت افکار عمومی در مواجهه با
شیوع کرونا و رفع نگرانیهای بیمورد ،بهتر است با نظارت وزارت
بهداشت نشستهای علمی و کارشناسی در صداوسیما برگزار شود
و دیدگاهها و نظرات مختلف در این جلسات ارائه شده و به بحث
و بررسی دقیق گذاشته شوند .رئیسجمهور همچنین با اشاره به
نزدیک شدن به اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) اظهار داشت:
مذاکرات با طرف عراقی در حال انجام است تا با اولویت صیانت
از جان عاشقان و زائران خاندان عصمت و طهارت ،این مراسم به
بهترین شکل ممکن برگزار شود.

به آيات قرآني گفت :کس��ي که ب��ا توکل به خداوند حرکت
کند قطعا موفق خواهد شد و داشتن تقوا در اين مسير شرط
پيروزي در کارهاست.
وي ادام��ه داد :خداوند به هر کس��ي برتريهايي داده که
متناس��ب با آن ،ويژگيهايي نيز به او ارزاني داش��ته اس��ت،
«مس��ؤوليت» نيز يک��ي از باالترين
برتريهاست که خداوند با اين وسيله
افراد را مورد آزمايش قرار ميدهد.
شوپرورش
سرپرست وزارت آموز 
گفت« :مسؤوليت» کار سنگيني است
و «مسؤوليت در نظام تعليم و تربيت»،
بشدت سنگينتر است؛ چرا که تعليم
و تربيت امانتي است که در اختيار ما
قرار گرفته است و عواقب سنگيني نيز دارد.
ب��ه گزارش مرکز اطالعرس��اني و رواب��ط عمومي وزارت
شوپ��رورش وي اف��زود :مديران کل بايد در اين فرصت
آموز 
باقيمانده تا مهرماه با مداخالت بيشتر ،سعي در هر چه بهتر
برگزار شدن پروژه مهر و بازگشايي مدارس داشته باشند تا با
انسجام بيشتري اين مهم محقق شود.

هر چند روند واکسیناسیون در سراسر کشور با سرعت باالیی
در حال انجام است و گروههای هدف سنی به متولدان دهه 50
رسیده است اما در کنار گروههای سنی ،برخی مشاغل و گروهها
نیز واکسینه میش��وند .معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر درباره واکسیناسیون یا چگونگی آموزش در
دانشگاهها ،همچنین حضوری یا نیمهحضوری بودن دانشجویان
گفت :هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده ولی اگر به صورتی
باشد که مطمئن باشیم دانشجویان واکسینه شدهاند و میتوانند
در دانشگاه حضور پیدا کنند به همان روالی برمیگردیم که قبل از
کرونا داشتیم .جواد شکراهلل مغانی در گفتوگو با ایلنا ،درباره روند
واکسیناسیون دانشجویان بیان کرد :وزارت بهداشت پنجشنبه
هفته گذشته اعالم کرد واکسیناسیون دانشجویان شروع شده
است .کد ملی تمام دانشجویان به وزارت بهداشت اعالم شده و
آنها باید نسبت به ثبتنام واکسیناسیون خود اقدام کنند ،سپس
با مراجعه به هر یک از مراکز تزریق واکسن میتوانند واکسن خود
را دریافت کنند .معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر تاکید کرد :طبق ابالغ وزارت بهداش��ت ،دانشجویان
میتوانند واکس��ینه شوند بنابراین دانشجویان همه دانشگاهها
میتوانند ثبتنام کنند و از هفته جاری واکسن بزنند.
■■بستری  ۲۵۰۰بیمار بدحال در تهران

تعداد مراجعان س��رپایی تهرانی به بخشهای درمانی و
بهداشتی با عالئم کرونا به زیر  ۲۰هزار نفر در روز رسیده است.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران در ارتباط با
وضعیت بیماری کرونا در پایتخت توضیحاتی ارائه داد .علیرضا
زالی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری در تهران ،گفت :تعداد
مراجعان سرپایی به بخشهای درمانی و بهداشتی به زیر ۲۰
هزار نفر در روز رس��یده است و از طرفی تعداد بستریها در
بخشهای عادی و ویژه نیز کاهش یافته که این امر نش��ان
میدهد الگوی بیماری در حال تنزل است .وی در عین حال
تاکید کرد :اما همچنان  ۲۵۰۰بیمار بدحال در بخشهای ویژه
بستری هستند و کاهش آمار فوتیها با فاصله زمانی بیشتری
رخ خواهد داد .فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
با توجه به تجربههای حاصل شده در خیزهای قبلی بیماری،
گفت :پیشبینی میشود تا بروز خیز بعدی بیماری ۶تا ۸هفته
فاصله وجود داشته باشد .اگر بتوانیم در این فاصله زمانی فرآیند
واکسیناسیون را تسریع بخشیم قطعا باعث کاهش میزان ابتال،
بستری و فوتیها در خیز بعدی خواهیم شد.

محدودیتهای ترافیکی کرونا پابرجاست
همزمان با روزهای پایانی شهریورماه و عبور اغلب استانهای
کشور از پیک پنجم کرونا ،یک بار دیگر جادهها در حال پرتراکم
شدن هستند و این زنگ خطری است که برخی افراد با وجود
گومیرها
تجربه چندین باره در این زمینه و مشاهده افزایش مر 
بعد از باال رفتن تعداد سفرها در کشور ،نسبت به آن بیتوجه
بوده و باعث شیوع مجدد بیماری در
کشور میشوند.
در همین زمینه جانشین رئیس
پلیس راهور ناج��ا آخرین وضعیت
اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای
ترافیکی ویژه کرونا را تشریح کرد.
س��ردار س��یدتیمور حس��ینی
درباره اینکه آیا تغیی��ری در اجرای
محدودیتهای تردد جادهای و بینشهری و استانی ایجاد شده
یا خیر؟ گفت :هیچ تغییری در محدودیتهای ترددی که در پی
شیوع کرونا و از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شده بود،
ایجاد نشده و بر این اساس خروج پالکهای بومی از شهرهای
دارای وضعیت قرمز و نارنجی و نیز ورود پالکهای غیربومی به
شهرهای دارای وضعیت قرمز یا نارنجی ممنوع بوده و متخلفان

در صورت ورود به شهر نارنجی نیم میلیون و در صورت ورود به
شهر قرمز یک میلیون تومان جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد :این موضوع توسط دوربینها و نیز ماموران
پلیس راهنمایی و رانندگی رصد شده و با موارد تخلف برابر
درخواست ستاد ملی مقابله با کرونا برخورد خواهد شد.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا
همچنین درباره اجرای طرح منع تردد
شبانه که از ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد اجرا
میشود ،گفت :تغییری در اجرای این
طرح ایجاد نش��ده و همچنان تردد
تمام خودروها در معابر درون شهرها
اعم از شهرهای دارای وضعیت قرمز،
نارنجی ،زرد و آبی از ساعت  ۲۲تا ۳
بامداد ممنوع بوده و متخلفان و خودروهای غیرمجاز برابر قانون
جریمه خواهند شد.
س��ردار حس��ینی در عین حال از ش��هروندان خواست از
انجام س��فر و ترددهای غیرضروری در شهر و همچنین بین
شهرها خودداری کنند تا زنجیره انتقال ویروس کرونا خیلی
زود متوقف شود.

توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام شد

ساخت  75مرکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم
با ش��یوع کرونا ویروس در ایران ،ساخت مراکز بهداشتی
و درمانی در مناطق محروم در دستور کار بنیاد برکت ستاد
اجرای��ی فرمان حضرت امام(ره) قرار گرفت .بر این اس��اس،
این بنیاد با تحت پوش��ش قرار دادن  650منطقه روستایی،
طرحهای بهداشتی و درمانی را در دستور کار قرار داده و نسبت
به ساخت  265مرکز بهداشتی و درمانی در کشور متعهد شده
است .در همین زمینه معاون عمرانی و طرحهای زیربنایی بنیاد
برکت با اشاره به فعالیتهای عمرانی و زیربنایی این بنیاد گفت:
از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز  75مرکز بهداشتی و
درمانی برای خدمترسانی به مردم مناطق روستایی و محروم
سراسر کشور ساخته شده است.
محمد مهجوری افزود :بنیاد برکت با هدف توانمندسازی
اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای شاخصههای سالمت و بهداشت
و ارائ��ه خدم��ات درمانی به مردم مناطق مح��روم و کمتر
توسعهیافته ،اجرا و تکمیل پروژههای بهداشتی و درمانی را

در مناطق محروم و روستایی
کشور دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد :بنیاد
برکت نسبت به ساخت 265
مرکز بهداش��تی و درمانی در
کشور تعهد دارد که تا به امروز
 180مرک��ز ب��ه بهرهبرداری
رسیده و افتتاح شده است .به
گفته معاون عمرانی و طرحهای
زیربنایی بنیاد برکت ،این مراکز بهداش��تی و درمانی شامل
خانه و مرکز بهداشت ،مرکز جامع سالمت ،آزمایشگاه ،پایگاه
اورژانس ،مرکز تجهیزات پزشکی ،پایگاه سالمت و ...میشود.
مهجوری تصریح کرد 650 :منطقه روستایی تحت پوشش
طرحهای بهداشتی  -درمانی بنیاد برکت قرار دارند و حجم
کل سرمایهگذاری برای ساخت  265مرکز تعهد شده  3هزار

و  750میلیارد ریال است .وی
با تاکید بر اینکه اس��تانهای
سیستا نوبلوچستان،خوزستان
و لرستان بیشترین سهم را از
پروژههای بهداشتی و درمانی
برک��ت ب��ه خ��ود اختصاص
دادهاند ،اظهار داش��ت :بنیاد
همچنی��ن در س��اخت و
تکمی��ل  17بیمارس��تان در
مناطق محروم با یکهزار و  500تخت مش��ارکت داشته که
بیمارستانهای درگز ،مینودشت ،گرمسار ،میانه ،بانه ،فردوس،
قرچک ورامین ،بهار هم��دان و نیریز از جمله این پروژهها
هس��تند .مهجوری در تشریح دیگر اقدامات بنیاد برکت در
حوزه عمرانی و زیربنایی پس از ش��یوع ویروس کرونا اظهار
داش��ت :در این مدت  520مدرسه با بیش از  3هزار کالس

درس س��اخته شده اس��ت .همچنین  500مسجد و مرکز
مذهبی فرهنگی افتتاح شده است .معاون عمرانی و طرحهای
زیربنایی بنیاد برکت با تاکید بر تداوم عملیات احداث و تکمیل
طرحهای عمرانی این بنیاد در ایام شیوع کرونا گفت :در این
مدت 275 ،پروژه آبرس��انی در مناطق دارای کمبود و تنش
آبی به بهرهبرداری رسیده است 150 .پروژه دیگر برکت نیز
در حوزههای مختلف عمرانی از جمله راهسازی ،برقرسانی و...
افتتاح شده است .به گفته معاون عمرانی و طرحهای زیربنایی
بنیاد برکت ،این بنیاد ساخت و تکمیل  53هزار طرح عمرانی
و زیربنایی ش��امل مدرسه ،بیمارستان ،کتابخانه ،دارالقرآن،
آزمایشگاه ،مسجد ،پایگاه اورژانس ،مصال ،خانه بهداشت ،حوزه
علمیه ،خانه عالم ،مرکز تجهیزات پزشکی ،پایگاه سالمت ،مرکز
بهداشت ،مرکز جامع سالمت ،احداث پل ،راهسازی و آبرسانی
را در دستور کار دارد که از این تعداد 35 ،هزار طرح تکمیل
و به بهرهبرداری رسیده است.

