فعالیت  ۲مرکز درمانی در نجف و کربال برای اربعین

چهارشنبه  24شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3304

دبیر کمیته امداد و نجات ستاد مرکزی اربعین حسینی از فعالیت  ۲مرکز درمانی در نجف و کربال برای ارائه خدمات به زائران خبر داد .سیدعلی مرعشی با بیان اینکه امروز نخستین
گروه برای بازگشایی درمانگاه و چیدمان امور راهی نجف میشوند ،گفت :لیست اعضای گروه درمان و بهداشت اعزامی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی تهیه و با آنها
هماهنگی الزم شده تا برای دریافت ویزا در سامانه «سماح» ثبتنام کنند .وی تصریح کرد :قرار است دارو و امکانات بهداشتی مورد نیاز زائران در همان کشور عراق تهیه شود.

اجتماعی

اخبار

ضرورت ایجاد دفتر تکریم
ارباب رجوع در شورای شهر

عضو ش��ورای ش��هر تهران بر لزوم ایجاد دفتر تکریم
ارباب رجوع در محل ساختمان شورای شهر تهران تاکید
کرد .ناصر امانی در دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر
تهران با اشاره به طرح کمیسیون مجلس یازدهم درباره
تعیین حسابرس از سوی دیوان محاسبات برای حسابرسی
تمام سازمانها گفت :متأسفانه اخیرا طرحی در کمیسیون
اقتصادی مجلس در دستور کار قرار گرفته که محتوای آن
این اس��ت که حسابرس برای مؤسسات و شهرداریها از
طریق دیوان محاسبات معرفی شود .وی افزود :این مساله
لطم��ات زیادی به ش��هرداریها وارد میکند به طوری
که بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس چنانچه
حسابرس خارج از تصمیم دیوان محاسبات انتخاب شود،
جرم محسوب میشود .البته این مساله دعوای قدیمی بین
دیوان محاسبات و شهرداریهاست که متأسفانه با طرح
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی این دعوا به
نفع دیوان خاتمه میپذی��رد و اجازه میدهد به صورت
زیرکانه و ظریف در تمام مس��ائل شهرداریها ورود پیدا
کنند .وی به استقرار دفتر تکریم ارباب رجوع در شورای
شهر اشاره کرد و افزود :در دوره گذشته ما چنین دفتری
داشته و سبب ارتباط مستقیم مردم با اعضای شورای شهر
میش��د اما در حال حاضر این ارتباط مختل شده است.
اگر از شهرداریهای مناطق توقع داریم به مردم پاسخگو
باش��ند ،باید خودمان در ابتدا به مردم و نیازهایش��ان
پاسخگو بوده و ارتباط برقرار کنیم .باید مدیری از شهرداری
و شورا مستقر باشد تا مراجعات به صورت سیستمی ثبت
شود و به مردم پاسخگو باشیم.

مراقب باشید
با یک پیامک «هک» نشوید

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلی��س فتای ناجا نس��بت به ه��ک یا سوءاس��تفاده از
حسابهای کاربری شهروندان در فضای مجازی با اخذ
کد تایید ورود یا عضویت هشدار داد .سرهنگ علیمحمد
رجبی در این باره گفت :امروز با گسترش فضای مجازی
و ش��بکههای اجتماعی شاهدیم که بخشی از اطالعات
شخصی و ارتباطات ش��هروندان نیز به این فضا منتقل
ش��ده و از طریق پیامرس��انها و ش��بکههای اجتماعی
منتقل یا ذخیره میشود .وی ادامه داد :در همین راستا
افراد سودجو به دنبال دسترسی به برخی از این اطالعات
هس��تند تا از طریق آن اقدام به اخاذی ،کالهبرداری یا
دیگر سوءاستفادههای احتمالی از کاربران کنند .رجبی
ب��ا بیان اینک��ه یکی از راههای ورود به حس��اب کاربری
شهروندان در فضای مجازی ،دسترسی از طریق کد تایید
ورود یا عضویت است ،گفت :معموال برای ورود به نرمافزار
شبکههای اجتماعی عالوه بر رمز به یک کد تایید که از
طریق پیامک ارسال میشود ،نیاز است .افراد سودجو نیز
گاهی برای دریافت این کد تایید با شماره موبایل کاربران
تماس گرفته و اعالم میکنند از طرف فالن س��ازمان یا
مس��ابقه تماس گرفته و برای راستیآزمایی به کدی که
برایشان پیامک شده نیاز دارند .رئیس مرکز تشخیص
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد:
این افراد با شگردها و روشهای نظیر مهندسی اجتماعی،
کد تایید عضویت در اپلیکیشنهای مختلف را از قربانی
گرفته و وارد حساب کاربری او شده و از این طریق اقدام
به اقدامات مجرمانه مختلف میکنند.

برگزاری مراسم «شبهای پرستاره»
در گلزار شهدای قم

برنامه «ش��بهای پرستاره» ویژه هفته دفاعمقدس با
روایتگری حسین یکتا در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)
اس��تان قم برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی بنیاد
روایت حیات طیبه ،در آس��تانه اربعین حسینی ،مراسم
گرامیداشت هفته دفاعمقدس با عنوان «شبهای پرستاره»
از روز چهارشنبه  ۳۱شهریورماه به مدت  3شب همزمان با
اقامه نماز مغرب و عشاء در گلزار شهدا علی ابن جعفر(ع)
اس��تان قم برگزار میش��ود .در این مراسم طبق سنوات
گذشته حسین یکتا به روایتگری میپردازد و مداحان اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) به ذکر مصیبت و فضایل خاندان
اهلبیت(ع) خواهند پرداخت .برنامه شبهای پرستاره در
سالهای  1398و  1399در گلزار شهدا بهشتزهرا(س)
با استقبال بیسابقه مردم برگزار شد و این بار این برنامه
معنوی در کنار مزار شهید مهدی زینالدین و دیگر شهدای
لشکر  17علی بن ابیطالب(ع) برگزار خواهد شد.

آسمان صاف در بیشتر مناطق کشور

مدیرکلپیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
ضمن اشاره به حاکمیت جویپایدار در کشور ،از وزش
باد شدید بههمراه خیزش گردوخاک در نوار شرقی خبر
داد .صادق ضیاییان ضمن اشاره به اینکه بر اساس آخرین
خروجی مدلهای هواشناسی آسمانی صاف و جویپایدار
طی  ۵روز آینده در کشور حاکم خواهد بود ،اظهار کرد:
طی  ۳روز آینده در برخی نقاط گیالن ،مازندران و غرب
گلستان افزایش ابر و بارشپراکندهپیشبینی میشود.
به گفته وی از جمعه ( ۲۶شهریور) تا اوایل هفته آینده
با شمالی شدن جریانات جوی روی سواحل دریای خزر
ب��ارش باران ،وزش باد ش��دید موق��ت و کاهش دما در
استانهای اردبیل ،گیالن ،مازندران و گلستان رخ خواهد
داد ،همچنین دریای خزر طی این مدت مواج خواهد بود.
ضاییان در ادامه خاطرنشان کرد :تاپنجشنبه ( ۲۵شهریور)
در بعضی ساعات سرعت وزش باد در نوار شرقی کشور ،در
نوبلوچستان بویژه
شرق خراسان جنوبی و شمال سیستا 
منطقه زابل افزایش مییابد که خیزش گر دوخاک و کاهش
کیفیت هوا در این مناطق دور از انتظار نیست .وی یادآور
شد :شرق دریای عمان ،شمال و مرکز خلیجفارس تا اواخر
هفته جاری مواج است .مدیرکلپیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی تهران طی  ۲روز
آینده اظهارکرد :آسمان تهران چهارشنبه صاف و گاهی
همراه با وزش باد با حداقل دمای  ۲۳و حداکثر دمای ۳۵
درجه سانتیگراد وپنجشنبه نیز صاف و گاهی همراه با
وزش باد با حداقل دمای  ۲۳و حداکثر دمای  ۳۴درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.

توئیتر و اینستاگرام صدها هزار پست و اکانت مربوط به طرح واکسیناسیون شهید سلیمانی را حذف کردند

گروه اجتماعی :بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،پیک پنجم کرونا
از نقطه اوج خود عبور کرده و با ورود مجاهدانه سپاه ،بسیج و
ارتش در راهاندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون ،انتظار میرود
طی روزهای آینده روند ابتال و مرگومیر در کشور به طور قابل
مالحظهای کاهشی شود .طبق گفته وزیر بهداشت با ثبت رکورد
تزریق یک میلیون و  590هزار دوز واکسن ،ایران در رتبه دوم
واکسیناسیون هفتگی کرونا در جهان قرار دارد .بازخورد این روند
امیدبخش در سطح جامعه و فضای مجازی بخوبی قابل لمس
است و مردم با بازنشر تصاویری از شهید سلیمانی که عموماً با
نام سردار همراه بوده است ،رضایت خود را از حرکت ایجاد شده
اعالم کردهاند اما به گفته مسؤول سازمان فضای مجازی بسیج،
امپراتوری رسانهای غرب این روند امیدآفرین در جامعه ایرانی را
برنتابیده و اقدام به حذف صدها هزار پست و اکانت مبلغ طرح
شهید سلیمانی در توئیتر و اینستاگرام کرده است .مسلم معین،
مسؤول سازمان فضای مجازی بسیج اظهار داشت :با آغاز مجدد
طرح شهید سلیمانی و بیماریابی فعال برای قطع زنجیره کرونا
توسط بسیج ،فعاالن فضای مجازی نیز با کلیدواژههای مختلف،
تصاویر و ویدئوهای حضور بسیجیان جامعه پزشکی و درمانی
کش��ور و همچنین فعالیت پایگاههای بسیج را در پلتفرمهای
مختلف شبکههای اجتماعی تبدیل به پرتکرارترین و داغترین
سوژههای این شبکهها کردند .وی گفت :پراکندگی انتشار محتواها
در سراسر کشور و محله به محله به شکلی بود که روزهای متمادی
مسائل اصلی پیرامون کرونا در شبکههای اجتماعی حول طرح
ش��هید س��لیمانی و کمکهای مومنانه و البته واکسیناسیون
فراگیر مردم ش��کل میگرفت .مسؤول سازمان فضای مجازی
بسیج افزود :بعد از این موجآفرینی ،تشریکمساعی پلتفرمهای
توئیتر و اینستاگرام در قلع و قمع اکانتها و پستهای پیرامون
این موضوعها با هدف جلوگیری از ایجاد امید همزمان با کاهش
میدانی تلفات و مبتالیان کرونا آغاز شد و بار دیگر کاپیتوالسیون
مجازی گوشهای از سانسور و فیلترینگ خود را به نمایش گذاشت.
معین ادامه داد :این در حالی است که این پلتفرمها کلیدواژههای
رباتیک و هدفمند خارج از کش��ور در ایجاد یأس مصنوعی را
پشتیبانی کرده و در تکثیر و توزیع آنها حتی به صورت فیک
برای ذهنیتسازی کاربران از هیچ اقدام فنی فروگذار نمیکنند.
■■عزم سپاه در  ۲برابر شدن میزان واکسیناسیون در تهران

در حالی که این سانس��ور رس��انهای از س��وی پلتفرمهای
ش��بکههای اجتماعی در دس��تور کار قرار گرفته اما عزم برای
افزایش میزان واکسیناس��یون و مبارزه با کرونا بسیار جدیتر
از قبل ش��ده به نحوی که خبرهای رس��یده از س��پاه محمد
رسولاهلل(ص) حکایت از آموزش واکسیناسیون به  5هزار نیروی
بسیجی در تهران دارد .در این زمینه سردار حسن حسنزاده،
فرمانده سپاه محمد رسولاهلل از آمادگی این نیرو به منظور ۳
شیفته شدن مراکز تزریق واکسن در تهران خبر داده است .وی
گفت ۲۰۰۰:نیروی بسیج برای کمک به واکسیناسیون در تهران
آموزش دیدهاند .سردار حسنزاده بیان کرد :محور اصلی ما در
طرح شهید سلیمانی ،واکسیناسیون است .اکنون تمام مراکز ما
در شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت میکنند و ما شیفت سوم
را در  12مرکز راهاندازی کردهایم.
وی با اشاره به آموزش  ۲۰۰۰نفر بسیجی برای واکسیناسیون
اظهار کرد :با استفاده از این نیروها میتوانیم مراکز واکسیناسیون
را  ۳ش��یفته کنیم تا مردم در طول ش��بانهروز بتوانند واکسن
دریافت کنند .نیروهای بسیج نقطه پایانی ندارند و هفته آینده
هم ۵۰۰۰نیروی دیگر آموزش میبینند تا بتوانیم واکسیناسیون
را در تهران  ۲برابر کنیم .با همکاری که میان نهادهای مختلف
شکل گرفته است ،نگرانی بابت این موضوع نداریم.

ویروستر از کرونا

خانوادههای نیازمند و پیکهای موتوری را از جمله برنامههای
ابداعی و خالقانه بسیجیان در اجرای این طرح عنوان کرد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت خاطرنشان کرد :امروز
که شاهد افول شاخصهای بیماری و کاهش امواج خیز پنجم
بیماری در تهران هستیم ،مجددا به یک خیزش نوین و رزمایش
عملیاتی با بازآرایی حماسی برای اجرای مؤلفههای طرح شهید
سلیمانی در قالب بیماریابی نیاز داریم که بهترین زمان و بزنگاه
استراتژیک برای بیماریابی این روزهاست.
وی در پایان سخنانش از کادر بهداشت و درمان و بسیجیان
و تمام دستاندرکاران اجرای طرح واکسیناسیون و طرح شهید
سلیمانی تقدیر کرد.
■■خطر آپارتاید واکسن در کمین جهان

شيب ماليم کاهش فوتیهای روزانه کرونا

بر اساس آخرین آمار بیش از  37میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است و شیب فوتیهای روزانه در کشور مالیمتر
از قبل شده است .بنا بر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت ،طي  24ساعت ۲۲هزار و  ۳۲۹مبتالی جديد کرونا در کشور
شناسايي شدند و همچنين در همين بازه زماني متاسفانه  ۴۰۸تن از بيماران جان خود را از دست دادند .طبق این گزارش
تاکنون  ۳۷ميليون و  ۸۶۶هزار و  ۵۵۱دوز واکسن کرونا در کشور تزريق شده است که از اين ميان  ۱۲ميليون و  ۷۷۲هزار
و  ۷۶۷نفر هر  ۲دوز واکسن را تزريق کردهاند .همچنین تاکنون  ۲۵ميليون و  ۹۳هزار و  ۷۸۴نفر دوز اول واکسن کرونا را
تزريق کردهاند و مجموع واکسنهاي تزريقشده در کشور به  ۳۷ميليون و  ۸۶۶هزار و  ۵۵۱دوز رسيده است .همچنین در
شبانهروز گذشته يک ميليون و  ۲۲۹هزار و  ۲۰۳دوز واکسن کرونا در کشور تزريق شده است .بنا بر اعالم روابط عمومي
وزارت بهداشت ،از ظهر دوشنبه تا ظهر سهشنبه ۲۳شهريور بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۲۲هزار و ۳۲۹بيمار جديد
مبتال به «کوويد »۱۹-در کشور شناسايي شدند که  ۳هزار و  ۴۳۶نفر از آنها بستري شدند .به این ترتیب مجموع بيماران
«کوويد »۱۹-در کشور به  ۵ميليون و  ۳۴۰هزار و  ۶۵۶نفر رسيد .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۴۰۸ ،بيمار «کوويد »۱۹-جان
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به  ۱۱۵هزار و  ۱۶۷نفر رسيد .در حال حاضر  ۱۶۸شهر کشور در
وضعيت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعيت نارنجي و  ۷۱شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 18شهریور

26821

505

3638

28163

 19شهریور

21114

445

3187

28091

 20شهریور

16654

444

2704

28514

 21شهریور

20219

487

2747

29817

 22شهریور

22541

448

3163

28979

 23شهریور

22329

408

3436

29812

حسنزاده از راهاندازی شیفت دوم  ۶۰درصد مراکز تجمیعی
و همچنین فعالیت  ۱۵مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شیفت
شبانه خبر داد و آمادگی بسیج را برای تامین امنیت و همکاری
با نیروهای تخصصی در این مراکز شبانه اعالم کرد.
■■نیازمند اجرای طرح شهید سلیمانی هستیم

فرمانده س��تاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر
تهران از رکورد تزریق روزانه  ۲۴۰هزار دوز واکس��ن در تهران
خبر داد .بر اس��اس اعالم علیرضا زالی افق تعریف ش��ده برای

واکسیناسیون در تهران  ۳۶۰هزار دوز در روز است.
فرمانده س��تاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر
ته��ران در مراس��م رزمایش حیاتبخش مقابله با کرونا ضمن
تقدیر از زحمات و تالشهای بسیجیان به دستاوردهای بسیار
چشمگیر طرح شهید سلیمانی و اجرای برنامههای خالقانه و
ابداعی توسط بسیجیان در محالت مختلف اشاره کرده و در ادامه
استفاده از نیروهای بسیجی در اقناعسازی عمومی ،ارتقای سطح
دانش و آموزش همگانی ،طرح همیاران سالمت ،سرکشی به

عالوه بر سانسور رسانهای موفقیت ایران در واکسیناسیون،
جریانی در جهان شکل گرفته که صرفا با نگاه اقتصادی ،تنها
واکسنهای فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا یا جانسوناند جانسون را
مورد تایید قرار داده و عمال با این رویکرد جابهجایی مسافر بین
کشورها را با اخالل روبهرو کرده است .این موضوع را معاون وزیر
بهداشت «آپارتاید واکسن» نامگذاری میکند.
علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با
نماینده سازمان جهانی بهداشت درباره خطر آپارتاید واکسن در
جهان هشدار داد و گفت :دنیا فقط با واکسیناسیون عمومی از
ویروس کرونا ایمن میشود .وی افزود :این بسیار خطرناک است
که اعالم شود فقط با تزریق واکسنهای فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا یا
جانسوناند جانسون ویزای سفر به برخی کشورها صادر میشود.
رئیسی ادامه داد :آپارتاید واکسن که برخی کشورهای بزرگ
در حال دامن زدن به آن هستند ،جز به سود چند شرکت معدود
تولیدکننده این واکسنها به نفع دنیا و سالمت مردم نخواهد بود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد :تا زمانی که
 70درصد مردم جهان واکسینه نشوند ،واکسیناسیون دوز سوم
به مردم این کشورها نیز به نفع آنان نخواهد بود و این تبعیض
آشکار آنان را از جهشهای جدید کرونا ایمن نمیکند .رئیسی
گفت :پیشبینی میکنم تا سال  2022دنیا درگیر کرونا باشد،
زیرا تا این سال فقط 40درصد جمعیت جهان واکسینه میشوند
و ایمنی زمانی حاصل خواهد شد که این رقم به  70درصد برسد.
■■واردات  ۴۰تا  ۵۰میلیون دوز واکسن چینی در  ۲ماه آینده

رئی��س اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و چی��ن ضمن ارائه
توضیحاتی درباره علل تسریع در واردات واکسن کرونا از چین
در دولت سیزدهم ،از تفاهم برای واردات  ۴۰تا  ۵۰میلیون دوز
واکسن کرونا از چین در  ۲ماه آینده خبر داد.
مجیدرضا حریری درباره علل افزایش سرعت واردات واکسن
کرونا در دولت سیزدهم اظهار داشت :روند واردات واکسن کرونا
از اردیبهش��تماه آغاز ش��د و تا امروز ادامه پیدا کرده است اما
یکی از عوامل تسریع در واردات واکسن کرونا از چین ،افزایش
هماهنگی بین همه دستگاهها در دولت سیزدهم است که شاید
در دولت قبلی به دلیل اختالف دیدگاههای سیاسی بین دولت
مس��تقر و سایر نهادها ،به این صورت وجود نداشت .در دولت
گذشته میان وزارتخانهها هماهنگی الزم نبود و وزارت بهداشت
در مسائل مختلف بموقع عمل نمیکرد.
وی با بیان اینکه سفارت ایران در پکن از اواسط زمستان سال
گذشته درگیر تأمین واکسن کرونا از چین بوده است ،گفت :بر
اساس توافقات اولیه با چین ،در مجموع  90میلیون دوز واکسن
کرونا از این کشور وارد خواهد شد که تا االن حدود  40میلیون
دوز آن وارد شده و تا یکی ،دو ماه آینده  40تا  50میلیون دوز
واکسن از چین وارد میشود و هفتهای  5میلیون دوز واکسن
کرونا در حال ورود به کشور است.

پليس راهور تهران از اعمال قانون بیش از  220هزار خودرو در ارتباط با تخلفات پالک خبر داد

شوپرورش :شبکه شاد دستاورد بزرگ نظام جمهوری اسالمی است
سرپرست آموز 

برخورد قاطع پلیس با پال مخدوشها

آغاز سال تحصيلی جديد با «شبکه شاد»

پ��س از ورود کرون��ا ب��ه ایران و
اعمال محدودیتهای تردد ش��بانه،
یکی از تخلف��ات رانندگیای که به
صورت چش��مگیری افزایش یافت
مخدوش کردن پالکها جهت فرار از
دوربینهای ثبت تخلف بود .به گفته
پلیس ،از آنجا که این قانونش��کنی
بس��تر ایجاد جرائم بس��یار دیگری
اس��ت با آن بدون اغماض برخورد ش��ده و متخلفان به
مراجع قضایی معرفی میش��وند .بر همین اساس پليس
ن در این
راهور تهران ب��زرگ آماری از میزان اعمال قانو 
بخش ارائه داده است.
سرهنگ س��يدابوالفضل موسويپور ،جانشين رئيس
پلي��س راهور تهران بزرگ درب��اره اقدامات پليس راهور
تهران بزرگ در برخورد با تخلفات پوش��ش و مخدوشي
پالک اظهار کرد :اسفندماه  98همزمان با آغاز شیوع کرونا،
 330ه��زار و  307مورد اعمال قانون مربوط به تخلفات
پالک را در تهران داشتيم و در مجموع سال  13 ،98هزار
و  837دستگاه خودرو در اين رابطه متوقف و به پارکينگ

داللت شدند.
جانش��ين رئيس پلي��س راهور
ته��ران ب��زرگ در ادامه اف��زود :در
س��ال  99با شيوع گسترده کرونا و
افزايش انگيزه برای تخلف پوشش و
مخدوشي پالک 572 ،هزار و 587
مورد اعمال قان��ون درباره تخلفات
پالک انجام ش��د که نزديک به 73
درص��د افزايش برخورد با اين تخل��ف و اعمال قانون را
شاهد بوديم .در بحث توقيف نيز  17هزار و  719دستگاه
خ��ودرو متوقف و به پارکينگ هدايت ش��دند و در اين
رابطه نيز شاهد افزايش  28درصدي توقيف در پارکينگ
بوديم.
به گفته وي ،در  ۵ماه نخست سال جاري نیز 228036
مورد اعمال قانون مربوط به تخلفات پالک در تهران صورت
گرفت��ه و  5هزار و  750خ��ودرو نيز به همين خاطر در
پارکينگ توقيف شدهاند.
مقام انتظامي بيان کرد :اين آمار نشاندهنده افزايش
انگيزه ارتکاب به اين نوع جرم و تخلف دارد.

«شبکه ش��اد» امسال نیز محور
اصل��ی آم��وزش دانشآم��وزان ب��ه
حس��اب میآید .آنطور که سرپرست
شوپ��رورش اعالم ک��رده ،این
آموز 
ش��بکه کار خود را همزمان با آغاز به
کار مدارس شروع خواهد کرد .عليرضا
شوپرورش
کاظمي ،سرپرس��ت آموز 
با بيان اينکه در آس��تانه آغاز س��ال
تحصيلي و بازگشايي تدريجي مدارس ،فرصتي فراهم شد
که در جريان فرآيند ش��بکه ش��اد قرار بگيريم ،گفت :اين
شوپرورش آمد و يکي از
شبکه سال گذشته به کمک آموز 
بزرگترين دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي را توليد کرد
و به واسطه آن ،آموزش در دوران کرونا استمرار یافت .البته
طبيعي است که يکسري مشکالت هم در اين زمينه وجود
داشت .وي در ادامه با بيان اينکه امسال هم سال تحصيلي را
با شاد آغاز ميکنيم ،افزود :ممکن است مدارس کمجمعيت
در مناطق دوردستي که تحت پوشش فضاي مجازي نيستند
يا به بعضي از امکانات دسترس��ي ندارند ،حضوري باش��د
ام��ا بيش از  ۶۰درصد دانشآموزان مهرماه را با ش��اد آغاز

ميکنند .کاظمي گفت :ظرفيتهاي
فوقالعادهاي ايجاد ش��ده و نسخهاي
که قرار است قبل از آغاز سال تحصيلي
رونماييشود،ظرفيتهايمتفاوتتري
دارد و ميتواند جذابيتهاي بيشتري
براي دانشآموزان ايجاد کند .سرپرست
شوپ��رورش ب��ا تاکيد بر
وزارت آموز 
دسترسي دانشآموزان به فضاي امن
اطالعات در فضاي مجازي با استفاده از شبکه شاد ،بيان کرد:
با اقدامات انجامشده ،هم قابليتهاي خوبي براي معلمان
ايجاد شده که بتوانند از تجربيات معلمان سرآمد استفاده
کنند و هم معلمان سراسر کشور توانمنديهاي خود را به
کل جامعه عرضه کنند .وي گفت :يکي از رويکردهايي که
ميتواند به توسعه عدالت آموزشي کمک کند همين است
که ما زمينه دسترس��ي دانشآموزان را به آموزش برتر و با
کيفيت و مناسب آماده کنيم .امروز دانشآموز محرومترين
استان ما در اقصينقاط کشور به بهترين تدريسها دسترسي
دارد و هيچ چيز بهتر از اين کار براي دسترسي به فرصت
آموزش تحصيلي برابر نيست.

توانبخشی افرادکمتوان جسمی با حمایت بنیاد برکت
شرکت دانشبنیان مشارکتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) موفق به تولید فناوری توانبخشی هوشمند برای
افرادی شد که از لرزش دست رنج میبرند .تولید این محصول
یک��ی از چالشهای مهم زندگی افرادی را که به پارکینس��ون،
کهولت س��ن ،صدمات س��ر و بیماریهای مغز و اعصاب مبتال
شدهاند برطرف میکند .در همین رابطه معاون تامین نهادهها و
مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت ضمن اعالم این خبر اظهار
داشت :استارتاپ فنآسا به عنوان یکی از شرکتهای دانشبنیان
مشارکتی بنیاد برکت اقدام به ساخت قاشق هوشمند تخصصی
برای بیماران ،سالمندان و افرادي کرده است که از لرزش دست
رنج میبرند .هادی جوهری تاکید کرد :متاسفانه میلیونها نفر
در سراسر جهان مبتال به لرزش غیرقابل درمان دست ناشی از
اختالالت مختلف مانند بیماری پارکینسون ،کهولت سن ،صدمات
سر ،بیماریهای مغز و اعصاب و ...هستند .در این شرایط ،خوردن
غذا به یکی از چالشهای زندگی اين افراد تبدیل میش��ود که
در بسیاری از موارد ،افسردگي و انزوای اجتماعی آنها را به دنبال

دارد .وی افزود :قاش��ق هوشمند
تولیدشده در کشور به این افراد
کمک میکند تا به طور مستقل
و ب��دون نگراني غ��ذا بخورند و
از غذا خ��وردن در كنار دیگران
لذت ببرند .این قاش��ق کمکی،
از فناوریهای پايدارسازي فعال
نوي��ن و همچنین الگوریتمهای
تش��خیص دقیق لرزش استفاده
میكند و به اين ترتيب ،اجازه نميدهد لرزش دست فرد به سر
قاشق منتقل شود و غذا بريزد.
معاون مش��ارکتهای اقتصادی بنیاد برکت درباره ش��رکت
دانشبنیان مشارکتی این بنیاد نیز توضیح داد :شرکت دانشبنیان
فنآس��ا از سال  1397توس��ط جمعی از اساتید و دانشجويان
دانش��گاه فردوسی مشهد با هدف طراحی ابزارهای توانبخشي
هوشمند برای کمک به زندگی بهتر بیماران آغاز به فعالیت کرد.

«قاشقيار»نخستینمحصولاین
شرکت ،یک قاشق هوشمند برای
افرادي اس��ت که از لرزش دست
رنج میبرند.
جوه��ری خاطرنش��ان کرد:
ش��رکت دانشبنیان مشارکتی
بنیاد برکت در ادامه مسير خود
قصد دارد با توسعه فناوريهاي
توانبخشي نوين ،زندگي آسان و
بدون دغدغهاي را براي بيماران مبتال به بیماریهای مغز و اعصاب
فراهم كند .وی با اشاره به تولید انبوه این محصول از پایان سال
جاری گفت :پیشبینی میکنیم در فاز اول راهاندازی خط تولید
انبوه ،ساالنه  2هزار قاشق هوشمند تولید شود .قیمت تمامشده
این محصول نیز یکسوم محصوالت خارجی است.
معاون مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت با اشاره به حجم کل
سرمایهگذاری 13میلیارد ریالی برای تولید این فناوری توانبخشي

خاطرنشان کرد :در حال حاضر فقط آمریکا و چین اقدام به تولید
قاشق هوشمند برای افراد سالمند و دارای لرزش دست میکنند
که محصول آمریکایی فقط در داخل این کشور و محصول چینی
در چند کشور معدود توزیع میشود .در چنین شرایطی ،امکان
صادرات محصول ایرانی به کشورهای مختلف و ارزآوری فراهم
است .جوهری تاکید کرد :قاشق هوشمند ایرانی برای افراد ناتوان،
پس از گذراندن مرحله تحقیق و توسعه و با توجه به بازخوردهای
دریافتی از سوی استفادهکنندگان وارد فاز تولید انبوه شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :بنیاد برکت تا به امروز در مجموع
اقدام به مشارکت ،سرمایهگذاری ،ارائه تسهیالت و پشتیبانی از
 742بنگاه متوسط صنعتی در سراسر کشور کرده که باعث ایجاد
بوکار برای 211هزار متقاضی اشتغال شده است.
فرصتهای کس 
 66هزار و  750میلیارد ریال برای توانمندسازی این  742بنگاه
سرمایهگذاری شده و بنیاد پس از تثبیت و به سوددهی رسیدن،
از  282بنگاه خارج شده و سهام خود را به کارآفرینان و بخش
خصوصی واگذار کرده است.

